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Присутні: всі члени кафедри  

 

Порядок денний: 

1. Затвердження графіку виконання магістерської дипломного проету; 

 

1. Слухали: про затвердження графіку виконання дипломного проекту, 

атакож про назви етапів та строки її виконання. 

 

Горбачова Н.П.: наголосила про важливість дотримання дедлайнів 

графіку з метою вчасного захисту проектів.  

 

Довганюк А.І.: про доцільність виконання попередньої ескіз-ідеї 

(клаузури) дипломного проекту та роботою над його основними етапами. 

 

Ватаманюк Н.Ю.: про розповсюдження тем дипломного проектування 

на сайті кафедри та в соціальних мережах. 

 

 

ПРИЙНЯЛИ              

РІШЕННЯ:            інформацію взяти до виконання 

 

 

 

 

 



ГРАФІК ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

 

1. Призначення керівників 

дипломної роботи 

жовтень 2020 р. Засідання кафедри, 

завідувач кафедри 

2. Вибір і затвердження теми 

дипломної роботи, 

отримання завдання на ДП 

листопад-грудень 

 2020 р. 

Засідання кафедри, 

завідувач кафедри 

3 Консультації з викладачами Лютий –березень 2021 Керівники  та 

консультанти ДП  

3. Переддипломна  практика  Керівники:  

4. Дипломна робота Лютий- травень 2021 р. Викладачі кафедри 

 

№ п\п 

у 

тижнях 

Назва етапів дипломної роботи Строк 

виконання 

Виконання 

роботи у 

процентах 

1. Узагальнення наукових положень: 

аналіз визначених проблем, синтез 

теоретичних положень 

 Ескізна розробка об’ємно – 

просторових та планувальних рішень, 

ситуаційної схеми. 

 

1.02-

26.03.2021 

 

20-30% 

2. Розвиток теоретичних положень, їх 

формалізація: діаграми, графіки, 

схеми, 

Робота над планувальними та 

об`ємно-простиоровими рішеннями: 

деталізація рішень генпланів, планів, 

фасадів. 

29.03-

2.04.2021 

40% 

3. Детальне опрацювання планів, 

фасадів, розрізів виконання 

комп`ютерної інсталяції, початок 

побудови 3Д  моделі 

5.04-

09.04.2021 

50% 

4. Робота над комп’ютерною 

інсталяцією 

12.04-

16.04.2021 

40% 

5. Робота над 3D моделлю, створення 

rendering фасадів, перспектив, 

інтер’єрів. Початок створення 

композиційного розміщення 

графічних матеріалів  (розкладки), 

відповідно до вимог до  

демонстраційних матеріалів.  

19.04-

23.04.2021 

60% 

6. Систематизація і оформлення 

матеріалів пояснювальної записки, 

погодження розділів з керівниками. 

26-30.04.2021 70-80% 



Погодження та коригування 

композиційного і змістовного 

наповнення демонстраційних 

матеріалів. Створення макету. 

7. Завершення «розкладки» на 

планшетах. Представлення 

дипломного проекту  керівнику  ДП  

та  на рецензію.  

05-07.05.2021 80-90% 

8. Розгляд попередньо роздукованих 

матеріалів. 8 А3. Готова записка та 

макет, перевірка на плагіат. 

11.05-

14.05.2021 

100% 

9. ПЕРЕДЗАХИСТ 17-21.05.2021 Викладачі 

кафедри 
10. ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 27-28.05.2021 Екзаменаційна 

комісія. Публічний 

захист 

 

Завідувачка кафедри  архітектури та  

збереження об’єктів Всесвітньої 

 спадщини ЮНЕСКО                                                               Коротун І.В. 
 


