
 

18,19 і 23,24 

червня 2020 року 

захист бакалаврських 

робіт на кафедрі ТМ 
Кафедра  

Технології машинобудування                       Гришин В.С. 

 

ДОРОЖНЯ КАРТА захисту випускних робіт бакалаврів: 

1. Захисти відбуватимуться 18…24 червня 2020 року згідно до 

розпорядження № 7 від 20.05.2020. 18-19 червня захищаються студенти 

денної форми навчання, 23-24 червня – студенти заочної форми навчання. 

2. Підготовка випускної роботи бакалавра виконується студентом 

дистанційно, з онлайн консультаціями керівників за розділами. Керівник 

розділу Охорони праці - доц. Л.В. Бабенко - leonidvas1950@i.ua 

3. Перевірка випускної роботи керівником здійснюється у електронному 

вигляді. Функції нормоконтролера, а також відповідальність за плагіат 

покладаються на керівника роботи від кафедри ТМ. Про готовність або 

неготовність студента до захисту кожний керівник сповіщає секретаря 

mailto:leonidvas1950@i.ua


Екзаменаційної Комісії С.В.Бончук - svfekla@rambler.ru не пізніше 

16.06.2020р. електронною поштою. 

4. Після отримання дозволу керівника студент відправляє пояснювальну 

записку та креслення на перевірку на анти плагіат, відповідальний на 

кафедрі С.О.Абрамов - abramovs706@gmail.com не пізніше 15.06.2020р. 

5. Після отримання дозволу керівника студент: 

· друкує пояснювальну записку та креслення; 

· переплітає пояснювальну записку; 

· готує та узгоджує з керівником доповідь та слайди презентації. 

6. В день захисту студент: 

· має бути присутнім на засіданні Екзаменаційної комісії; 

· надає Екзаменаційній комісії роздруковані та переплетені: роботу, 

креслення; 

· надає Екзаменаційній комісії електронні версії: роботи, креслень і 

презентації доповіді; 

· робить доповідь по закінченій випускній роботі без використання 

паперових або інших підказок, відповідає на запитання комісії. 

7. Час доповіді та порядок доступу в Академію студенту повідомляє 

керівник. 

8. Структура презентації та тривалість доповіді (див. табличку). 

9. Всі підписи на друкованих документах проставляються у день захисту 

на кафедрі ТМ, перед початком засідання Екзаменаційної комісії. 

 

Зверніть увагу, що до прогнозованих дій можуть бути внесені зміни. Тож 

будьте у контакті з керівником Вашої роботи 

 

 

mailto:svfekla@rambler.ru
mailto:abramovs706@gmail.com


                                                 Структура доповіді під час захисту 

                                                            випускної роботи бакалавра 

 

Зміст 
Рекомендована кількість 

слайдів презентації 
** 

Максимальна тривалість 

доповіді за частинами 

Титул 
1…2 1 хвилина 

Вступ 

Аналітична частина 1…2 1 хвилина 

Основна частина 2…3 2 хвилини 

Охорона праці 1 1 хвилина 

Загальна тривалість доповіді 5 хвилин 

 

Кафедра Технології Машинобудування 

 НМетАУ…………………  

 

Т** - на розгляд керівника роботи (демонстраційний матеріал – мінімум 4 

листа А1 або презентація) 

График защит студентов  

  18.062020 19.06.2020 23.06.2020 24.06.2020 

ВРЕМЯ М-713 М-713 М-713 М-713 

9:00-9:30 
Білогурова Альона 

Віталіївна  

Заволока Владислав 

Валерійович  

Бабенко Артур 

Романович 

Булкін Артем 

Дмитрович 

9:30-10:00 

Кузнєцов Олексій 

Володимирович 

Косанович 

Костянтин 

Джюрович 

Бабенко Денис 

Вікторович 

Євтушенко 

Владислав 

Олександрович 

10:00-

10:30 

Мороз Валентин 

Віталійович 

Стрюк Денис 

Андрійович 

Єрьоміна 

Владислава 

Романівна  

Болтенко Іван 

Владиславович 

10:30-

11:00 

Володько Ганна 

Григорівна  

Фісенко Вячеслав 

Олегович 

Тюря Дмитро 

Леонідович 

Ткачов Богдан 

Сергійович 

11:00-

11:30 

Найденко Антон 

Євгенович 

Бессалов Станіслав 

Денисович 

Басенко Анастасія 

Олександрівна  

Волошко Антон 

Юрійович  

11:30-

12:00 

Самарченко Артем 

Дмитрович 

Кругленков Денис 

Олександрович 

Ястребінська 

Оксана Юріївна  

Манжула Дмитро 

Євгенійович 

12:00-

12:30 

Паутов Кирило 

Гнатович 

Юссеф Адхам 

Юссеф М.М.  

Карнаухов 

Володимир 

Миколайович 

Маммадов Парвіз 

Вахід Огли  

12:30-

13:00 

Чирун Данило 

Анатолійович 

Грабовська Юлія 

Сергіївна  

Кедров Андрій 

Геннадійович 

 

 

https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=88437&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=88437&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=93242&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=93242&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=91249&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=91249&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=91254&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=91254&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=93243&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=93243&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=93243&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=91250&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=91250&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=91258&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=91258&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=91258&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=93245&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=93245&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=93249&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=93249&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=91259&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=91259&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=91259&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=91252&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=91252&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=88438&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=88438&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=93500&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=93500&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=86271&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=86271&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=91264&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=91264&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=93246&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=93246&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=93498&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=93498&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=91251&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=91251&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=91256&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=91256&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=93248&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=93248&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=93244&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=93244&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=91267&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=91267&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=91021&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=91021&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=93247&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=93247&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=94559&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=94559&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=91260&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=91260&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=91260&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=88070&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=88070&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=93250&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=93250&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=93241&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=93241&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=91261&close=yes
https://tso.nmetau.edu.ua/index.php?page=4&p2=100&id=91261&close=yes

