
ЗАХИСТ ДИПЛОМНИХ РОБІТ ОР БАКАЛАВРА 

 

Захист дипломних робіт відбудеться 26-28 червня 2020 р. у лекційній залі  академії 

за адресою вул. Волошина, 37 у змішаній формі з дотриманням усіх рекомендацій МОЗ.  

 

Алгоритм дій випускників: 

- до 25.06.2020 року дипломник,  попередньо узгодивши з дипломним керівником, 

надсилає  до ЗАМ за адресою м. Ужгород, 88 000, вул. Волошина ,37  (курʼєрською поштою, 

особисто)  дипломну роботу в матеріалі, для формування експозиції, та переплетену 

пояснювальну записку до неї. 

- на персональну електронну адресу свого керівника надсилає відеозапис своєї 

доповіді.  

Попередньо: 

-Текстову та ілюстративну частину дипломник додатково надсилає на персональну 

електронну пошту свого рецензента (до 23.06.2020 р.). 

Рецензія рецензента та відгук керівника заповнюється в онлайн-формі. Навчальна 

частина створює на Google Диску «Онлайн-архів захистів дипломних робіт»  та розсилає на 

кафедри відповідне посилання для доступу (просимо звернутися до Анни Миколаївни 

Бокшан). 

Присутність випускника на захисті не є обовʼязковою. 

 

Захист кваліфікаційних робіт відбуватиметься у вигляді онлайн-конференції на 

платформі ZOOM. Посилання для приєднання дипломників та їх керівників (за бажанням) 

до онлайн-конференції надсилається електронною поштою на відповідну кафедру за один 

день до захисту. 

 

 У день захисту за графіком випускникам необхідно забезпечити своє приєднання 

до конференції та доступ до інтернету 

Екзаменаційна комісія розташовується у актовій залі академії (вул. Волошина, 37).  

 

Голова ДЕК: Голубець Орест Михайлович, завідувач кафедри художньої кераміки ЛНАМ, 

професор, доктор мистецтвознавства, член-кореспондент Національної академії мистецтв 

України. 

 

Початок захистів 10.00 згідно з затвердженим графіком. 

Дипломники до захисту будуть запрошуватися у наперед узгодженій послідовності. 

Після запрошення до виступу дипломник презентує свою роботу  або комісія переглядає 

записаний відеоролик. У разі наявності відеопрезентації  – обов’язковим є використання 

функції «трансляції свого екрану». Після ознайомлення членів комісії з матеріалами, 

представленими до захисту, голова Комісії запрошує дипломника відповісти на запитання 

в режимі онлайн-конференції (або через мобільний зв'язок, якщо у дипломника є проблеми 

з інтернетом). Відгук та рецензію зачитує секретар комісії. 

 

Тривалість доповіді 2-4 хв. 

 

В обов'язковому порядку буде проводитися відеофіксація процесу дистанційного 

захисту. 

 

Прохання  до випускників та керівників дипломних робіт  з усіма уточнюючими  

питаннями звертатися до  Бокшан  Анни Миколаївни. 

 

 



Черговість захисту дипломних робіт за  

спеціалізаціями 

 

10.00-11.00 – дизайн середовища (внутрішнього)  

11.00- 13.00  - графічний дизайн 

13.00- 14.00 – обідня перерва 

14.00- 16.00 – декоративно-прикладне мистецтво  

16.00- 18.00 – живопис, графіка 

 


