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Етапи та терміни проходження захисту бакалаврських робіт для студентів

факультету електроніки та комп’ютерних технологій
Львівського національного університету імені Івана Франка

у 2021-2022 навчальному році
у навчальному середовищі Moodle

Етапи проходження Терміни
Тема бакалаврської роботи затверджується на засіданні Вченої ради 
факультету

Протокол № 17/21 
від 25 жовтня 
2021р.

Перелік рецензентів затверджується на засіданні кафедри та подається у 
деканат у форматі pdf

до 16 травня 2022 р.

Студент завантажує електронну версію роботи у форматі pdf для 
представлення на кафедрі https://moodle.elct.lnu.edu.ua/course/index.php?
categoryid=97

до 1 червня 2022 р.

Попередній публічний захист бакалаврської роботи на 
переддипломному семінарі кафедри
https://moodle.elct.lnu.edu.ua/course/index.php?categoryid=97

2 червня 2022 р.

Студент завантажує фінальну електронну версію роботи у форматі pdf. 
Файли роботи потрібно назвати відповідно до шаблону (див. нижче 
таблиці).
https://moodle.elct.lnu.edu.ua/course/index.php?categoryid=97

до 7 червня 2022 р.

Відповідальний працівник кафедри проводить перевірку бакалаврських
робіт студентів кафедри на виявлення та запобігання академічному 
плагіату та дотримання принципів академічної доброчесності

до 9 червня 2022 р.

Відповідальний працівник кафедри подає в екзаменаційну
комісію результати перевірки на плагіат та дотримання принципів 
академічної доброчесності (pdf файл перевірки та процент співпадінь).
Студенти, які вчасно не виправлять виявлені недоліки та роботи яких за 
результатами перевірки наберуть 50 % або більше співпадінь не 
допускаються до захисту.
https://moodle.elct.lnu.edu.ua/course/index.php?categoryid=97

до 10 червня 2022 р.

Кафедра приймає ухвалу про допуск до захисту бакалаврських робіт. 
Відповідальний працівник кафедри  подає в деканат витяг з протоколу 
засідання кафедри з переліком студентів, допущених до захисту та в 
екзаменаційну комісію інформацію про допуск студентів до захисту 
бакалаврських робіт.
https://moodle.elct.lnu.edu.ua/course/index.php?categoryid=97

10 червня 2022 р.

Студенти, допущені до захисту, завантажують остаточну електронну 
версію бакалаврської роботи у форматі pdf у відповідні категорії 
(керівникові роботи, рецензентові, секретареві ЕК, голові ЕК, членам 
ЕК) https://moodle.elct.lnu.edu.ua/course/index.php?categoryid=97

до 13 червня 2022 р.

Керівник роботи завантажує у відповідну категорію ЕК відгук на 
бакалаврську роботу в форматі pdf та проставляє бали за роботу (від 0 до
40 балів) https://moodle.elct.lnu.edu.ua/course/index.php?categoryid=97

до 14 червня 2022 р.

Студент приносить або надсилає в деканат два примірники 
бакалаврської роботи (тверда палітурка) (вулиця Драгоманова 50, Львів, 
Львівська область, 79005, Україна, Костюк Леся Антонівна)

до 14 червня 2022 р.
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Рецензент завантажує у відповідну категорію ЕК рецензію на 
бакалаврську роботу в форматі pdf та проставляє бали за роботу (від 0 
до 10 балів)
https://moodle.elct.lnu.edu.ua/course/index.php?categoryid=97

до 14 червня 2022 р.

Студенти завчасно перевіряють якість Інтернет каналу, веб-камери та 
мікрофони, за допомогою яких вони представлятимуть свою роботу на 
засіданні екзаменаційної комісії, з метою забезпечення належних 
віддалених умов для захисту бакалаврської роботи. Так само студенти 
перевіряють логіни та паролі доступу до Інтернет-ресурсу та якість і 
відповідність формату презентації роботи. 
https://moodle.elct.lnu.edu.ua/course/index.php?categoryid=97

1 – 15 червня 2022 р.

У випадку непередбачуваних обставин необхідно завчасно повідомити 
деканат та голову ЕК
Захист бакалаврських робіт відбувається на засіданні ЕК згідно з 
графіком роботи екзаменаційної комісії.
https://moodle.elct.lnu.edu.ua/course/index.php?categoryid=97

Початок – 9:00. 
16.06.2022 – ФЕІ-41
17.06.2022 – ФЕІ-41,42
20.06.2022 – ФЕІ-42,43
21.06.2022 – ФЕІ-43,44
22.06.2022 – ФЕІ-44

Електронна версія бакалаврської роботи надсилається студентом на кафедру, на перевірку, 
керівникові роботи, рецензентові роботи та в екзаменаційну комісію в двох файлах:
1. файл роботи, який включає в себе завдання на бакалаврську роботу та всю бакалаврську 
роботу без додатків. Шаблон назви файлу Петренко_Роман_ФеІ-42_робота.pdf
2. файл додатків до бакалаврської роботи, який включає в себе всі додатки. Шаблон назви 
файлу Петренко_Роман_ФеІ-42_додатки.pdf


