
Графік затвердження тематики курсових робіт, проведення захисту курсо-

вих робіт, та терміни виконання дипломних проектів: 

2 курс (денне відділення) 

затвердження тем – вересень 2015 р. 

проведення захисту останній тиждень листопада, рекомендовані дати 24-

25.11.2016 р. (подання на перевірку до 15.11.2016), кафедри можуть варіювати 

термін захисту протягом цього тижня; 

2 курс (заочне відділення) 

затвердження тем – вересень 2016 р.; 

проведення захисту – під час осінньо-зимової сесії (листопад 2016); 

Склад комісій повинен включати 2-3 працівників кафедри разом із керів-

ником роботи та затверджується деканом факультету. 

  

3 курс  (денне відділення) 

затвердження тем – вересень 2016 

проведення захисту – третя декада березня (подання на перевірку до 

13.03.2016), кафедри можуть варіювати термін захисту протягом тижня з 20.03 

до 30.03.2016; 

3 курс (заочне відділення) 

затвердження тем –вересень 2016 р.; 

проведення захисту – під час весняної сесії (квітень 2016); 

Склад комісій повинен включати 2-3 працівників кафедри разом із керів-

ником роботи та затверджується деканом факультету. 

  

Запропоновано такі терміни виконання дипломних проектів:  

       Затвердження тем і завдань на дипломну роботу студентів 4 і 6 курсів 

денного відділення – жовтень 2016 року. 

Завдання на дипломну роботу зберігаються на кафедрах у електронному 

та роздрукованому вигляді, копії наявні у студента.  

Для студентів 4 і 6 курсів денного відділення затвердження завдань про-

водиться за умови особистої присутності студента на засіданні кафедри.  



Для студентів 4 і 6 курсів заочного відділення затвердження завдань 

проводиться у період осінньо-зимової сесії за умови особистої присутності 

студента на засіданні кафедри. 

       Звіт про хід виконання дипломної роботи рекомендовано проводити у 

такий термін: 

для студентів 4 і 6 курсів денного відділення – другий тиждень лютого 2016 

року;  

студенти заочного відділення цей етап не проходять. 

       Попередній захист дипломних робіт рекомендовано проводити у такий 

термін:  

для студентів 4 курсу денного відділення – друга декада травня; 

для студентів  6 курсу денного відділення – третя декада квітня; 

для студентів 4 і 6 курсів заочного відділення – у квітні у період весняної 

сесії.  

 


