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Додаток №1 

до протоколу №2 від 28.09. 2022 

 

ГРАФІК ДИПЛОМНОГО ПРОЄКТУВАННЯ У 2022–2023 н. р. 
 

БАКАЛАВРИ 

ІІІ курс денна 

Курсова робота 

Етап роботи Дати Подається керівникові 

І етап 10.10.2022–28.10.2022 

 

30.10.2022–17.12.2022 

Пошук літератури та складання 

змісту 

1-ий розділ 

ІІ етап 06.02.2023–18.03.2023 2-ий розділ 

ІІІ етап 20.03.2023–08.04.2023 Чернетка роботи 

ІV етап 10.04.2023–01.05.2023 

 

03.05.2023–13.05.2023 

Робота готова до остаточного 

подання в електронному форматі 

Перевірка на ознаки академічного 

плагіату. Електронна версія роботи 

у pdf форматі розміщується на сайті 

кафедри та роздрукована робота 

подається на кафедру у твердій або 

термо-палітурці  

Захист 15.05.2023–26.05.2023  

 

заочна 

Курсова робота 

Етап роботи Дати Подається керівникові 

І етап 30.10.2022–21.12.2022 Затвердження тем, пошук 

літератури та складання змісту. 

ІІ етап 15.02.2023–27.02.2023 1-ий розділ 

ІІІ етап 01.03.2023–20.04.2023 2-ий розділ 

ІV етап 10.05.2023–17.05.2023 Робота готова до остаточного 

подання в електронному форматі та 

перевірки на ознаки академічного 

плагіату. Електронна версія роботи 

у .pdf форматі розміщується на сайті 

кафедри та роздрукована робота 

подається на кафедру у твердій або 

термо-палітурці 

Захист 15.06.2023 Сесія 05.06.2023–17.06.2023 
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ІV курс 

Курсова робота денна 

Курсова робота 

Етап роботи Дати Подається керівникові 

І етап 10.10.2022–28.10.2022 

 

30.10.2022–17.12.2022 

Пошук літератури та складання 

змісту. 

Теоретична частина.1-ий та 2-й и 

розділ 

ІІ етап 06.02.2023–04.03.2023 Практична частина 3-ій розділ 

ІІІ етап 06.03.2023–18.03.2023 Чернетка роботи 

ІV етап 20.03.2023–31.03.2023 

 

03.04.2023–15.04.2023 

Робота готова до остаточного 

подання в електронному форматі. 

Перевірка на ознаки академічного 

плагіату. Електронна версія роботи 

у .pdf форматі розміщується на 

сайті кафедри та роздрукована 

робота подається на кафедру у 

твердій або термо-палітурці На 

сайт 

Захист 18.04.2023–28.04.2023 3.04-8.04.2023 – сесія,  

10.04-11.06.2023 – практика 

Заочна 

Етап роботи Дати Подається керівникові 

І етап 30.10.2022–21.11.2022 Складання змісту та 1-ий розділ 

ІІ етап 15.12.2023–10.02.2023 2-ий розділ 

ІІІ етап 15.03.2023–20.03.2023 Чернетка роботи 

ІV етап 21.03.2023–25.03.2023 Робота готова до остаточного 

подання в електронному форматі та 

перевірки на ознаки академічного 

плагіату, написання відгуку 

наукового керівника. 

 26.03.2023–29.03.2023 Рецензування 

Захист 30.03.2023–31.03.2023 Сесія 03.04.2023–08.04.2023, 

10.04.2023–11.06.2023 практика 

 

. 
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Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

 

1 курс – наказ про закріплення тем та наукових керівників – 17.12.2022. 

Заповнення індивідуальних планів написання магістерських дисертацій 

2 й курс – Написання магістерської дисертації  

                            (денна та заочна форми) 

Етап роботи Дати Подається керівникові 

І етап 12.09.2022–30.09.2022 Вступна та теоретична частини (І і 

ІІ розділи) 

ІІ етап 03.10.2022–23.10.2022 ІІІ розділ 

ІІІ етап 24.10.2022–13.11.2022 Перша редакція всієї роботи 

IV етап 14.11.2022–26.11.2022  

 

 

 

Кінцевий варіант роботи та 

подання на перевірку на наявність 

текстових збігів, відгук наукового 

керівника  

Рецензування 28.11.2022 – 3.12.2022 Рецензування готової роботи та 

надання рецензій секретарям ЕК 

 5.12.2022 – 11.12.2022 

  

Електронна версія роботи у .pdf 

форматі розміщується на сайті 

кафедри та роздрукована робота 

подається на кафедру у твердій або 

термо-палітурці 

Захист 19.12.2022–29.12.2022  

 

 


