
Графік виконання бакалаврських робіт 

семестр VII – VIII  (Осінь Весна 4-й курс) 

  

№ Перелік робіт Контрольн

і терміни 

виконання 

Звітні документи 

 

Приміт

ки 

1 Визначення та обговорення  

теми бакалаврської роботи 
 

9.10.17р. Заява на ім’я зав.каф. з 

відміткою його 

концепції    

 

2 Навчання за розкладом  1.09.17р.- 

29.12.17р. 

Залік з кожної 

дисципліни в залікової 

книжці 

 

3  Переддипломна практика 05.02.18р- 

09.03.18р 

Звіт з переддипломної 

практики   

 

4 Захист програмного продукту  

 

05.03.18р- 

09.03.18р.. 

Оцінка керівника та 

голови комісії в 

щоденнику, та 

протоколі  

 

5 Підготовка матеріалів до 

дипломної роботи бакалавра  

12.03.18р- 

04.06.18р 

Дипломна записка  

6 Виступ на науковому семінарі 

ТЭФ 

04.18р. 

(додаткове 

повідомле

ння) 

Доклад з презентацією 

роботи 

 

7 Доповідь на конференції 04.18р. 

 

Список виступів на 

конференціях та 

публікацій який 

затверджено 

керівником роботи. 

 

8 Передзахист  04.06.18.-

08.06.18 

Керівник та голова 

комісії підпис в 

протоколі 

 

9 Надання матеріалів роботи 

нормо контролерам для оцінки 

правильності оформлення 

роботи 

04.06.18.-

08.06.18 

Висновок нормо 

контролерів 

 

10 Подання робіт на кафедру  11.06.18р Підпис зав. кафедрою  

11 Захист дипломних робіт 18.0618р.-

21.06.18р 

  

 

 

 

 

 

 

 



Графік виконання магістерських робіт 

Заключний етап підготовки випуск 2010/2011 

 семестр XII (Весна) 

 

№ Перелік робіт Контрольні терміни 

виконання 

Звітні 

документи 

 

Примітки 

1 Перевірка ходу 

виконання плану 

підготовки роботи. 

Засідання кафедри 

 

23.02 

Висновок 

кафедри та 

керівника про 

успішність 

ходу 

підготовки 

роботи  

Заповнений 

лист завдання  

пояснювальн

ої записки 

 

2 Семінарське заняття з 

оформлення 

магістерських робіт  

Затвердженій 

керівником план 

сценарій проведення 

захисту програмної 

частини проекту. 

Автореферат роботи и 

перелік 

демонстраційних 

матеріалів на перед 

захист  

Тези на наукову 

конференцію ТЕФ  

 

16,17.03  

Тезиси для 

конференції  

Акти 

експертизи 

Автореферат 

роботи 

Варіант 

виступу 

 

     

4 Демонстрація бета 

версій програмних 

систем  керівнику 

 

11-15.04 

 

Бета версія 

(протоколи) 

 

5 Виступ на науковому 

семінарі ТЭФ 

18-22.04 

(додаткове 

повідомлення) 

Доклад з 

презентацією 

роботи 

 



6 Захист програмного 

продукту   

Призначення офіційних 

опонентів роботи 

 

27,28,29.квітня 

Демонстрація 

комісії 

програмної 

системи  

протоколи 

 

  502  

    

7 Надання матеріалів 

роботи нормо 

контролерам для 

оцінки правильності 

оформлення роботи 

 

18,19,20.05 

 

Висновок 

нормоконтрол

ьорів 

 

8  Передзахист роботи 

 

 

 

 

11,12,13 травня 

(додаткове 

повідомлення) 

 

Виступ на 

науковому 

семінарі 

кафедри ( 

презентація, 

доповідь та 

оформлені 

матеріали 

роботи) 

  

502 

 

9 Надання матеріалів 

роботи нормо 

контролерам для 

оцінки правильності 

оформлення роботи 

 

18,19,20.05 

 

Висновок 

нормоконтрол

ьорів 

 

1

0  
Здача ВСІХ 

матеріалів на підпис 

зав кафедрою 

 

25.05 

2 екз поясн. 

записки, 

автореферат, 

2 рецензії 

відзив СД- з 

ел-версією 

роботи) 

415-5 

Кузьмина 

Л.П. 

1

1  

Захист магістерських 

робіт на сумісному 

засіданні ГЕК та вченої 

ради кафедри та НДІ 

АПРОДОС 

 

20.06 - 23.06 

(додаткове 

повідомлення) 

 

 406-5 

по 

узгоджен

ому 

графіку 

 

 


