ТАЙМІНГ: ЕТАПИ ТА ТЕРМІНИ
проведення практик, підготовки та захисту кваліфікаційних магістерських проєктів
студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання катедри медіакомунікацій
2022 / 2023 н. р.
ПРАКТИКИ

Виробнича
практика
№
Етапи
з/п

МАГІСТЕРСЬКЕ ПРОЄКТУВАННЯ

1 вересня – 26 жовтня
Терміни

Експлікація

1

Установча конференція

1 вересня

Ознайомлення з цілями, завданнями та змістом виробничої
практики

2

Ознайомлення
з базою практики

2 вересня

Ознайомлення з керівництвом і колективом бази практики,
напрямами діяльності та структурою організації, правилами
трудового розпорядку, специфікою виробничого процесу з
використанням цифрових технологій в медіаустанові

3

Виконання завдань виробничої 5 вересня –
практики
21 жовтня

Робота студентів у галузі аудіовізуальних медіа та цифрової
журналістики на базі медіаустанови за завданням керівника
практики (щоп'ятниці: 9, 16, 23, 30 вересня, 7, 14, 21 жовтня –
звітування студентів перед керівником практики від катедри щодо
виконаної роботи)

4

Підготовка
звітної документації

24–26 жовтня

Оформлення щоденника, звіту та всієї необхідної документації,
підготовка електронних матеріалів, створення мультимедійної
презентації-звіту за результатами практики, отримання
характеристики з місця проходження практики

5

Надання
електронних версій
звітної документації
у чорновій редакції

Дедлайн:
26 жовтня,
середа,
18:00

Завантаження електронних версій щоденника, звіту, всіх
необхідних звітних документів і матеріалів у віртуальний архів
документації катедри на гугл-диску (у чорновій редакції) для
перевірки керівником практики від навчального закладу

6

Редагування звітної
документації

27–28 жовтня

Корегування, доробка, уточнення, доповнення звітної
документації у відповідності до зауважень і пропозицій керівника

7

Надання
електронних копій
звітної документації
в остаточній редакції

Дедлайн:
28 жовтня,
п’ятниця,
18:00

Завантаження електронних копій повністю оформлених
документів: щоденника, звіту і всіх інших звітних електронних
матеріалів у віртуальний архів документації катедри на гугл-диску
(в остаточній редакції)

8

Підсумкова конференція
(залік)

31жовтня,
понеділок

Виступ студентів із усною доповіддю та мультимедійною
презентацією на підсумковій онлайн-конференції – захисті звіту з
виробничої практики (регламент 2–3 хв.), виставлення оцінок у
залікові відомості

16:00–17:00
17:00–18:00

– студенти денної форми навчання
– студенти заочної форми навчання

Переддипломна
практика

Маг-Проєкт
№
Етапи
з/п

1 вересня – 12 грудня
Терміни

Експлікація

1

Підготовка до атестації

1–30 вересня

Узагальнення, доробка і редагування тексту попередніх
(курсових) проєктів

2

Надання тексту для
атестації

Дедлайн:
3 жовтня,
понеділок, 18:00

Надання керівнику та на катедру 70% тексту магістерського
проєкту в електронній версії, завантаження його у віртуальний
архів документації катедри на гугл-диску

3

Атестація

10 жовтня,
понеділок, 18:00

Онлайн-звітування щодо ходу підготовки проєкту
(регламент до 1 хв.)

4

Робота над завершенням
проєкту

11 жовтня –
8 листопада

Завершення емпірико-практичної частини кваліфікаційного
магістерського проєкту, загальне редагування та оформлення
тексту, його узгодження з науковим керівником

5

Сheck-in контроль

Дедлайн:
9 листопада,
середа, 10:00

Завантаження електронної версії 100% тексту магістерського
проєкту у віртуальний архів документації катедри на гуглдиску (у чорновій редакції) для перевірки керівником

6

Редагування тексту

10–15 листопада

Корегування, доробка, уточнення, доповнення, оформлення
тексту з урахуванням зауважень і пропозицій керівника

7

Перевірка на антиплагіат

16 листопада,
середа, 10:00

Надання на катедру електронної версії 100% тексту
магістерського проєкту (в остаточній редакції) для отримання
допуску до перевірки на академічну доброчесність

8

Розробка електронних
матеріалів для захисту

16–19 листопада

Робота над електронними матеріалами для захисту
магістерського проєкту: написання анотацій та наукової статті,
підготовка тез усної доповіді, створення мультимедійної
презентації, відеовізитки та/або відеоконцепту

Надання матеріалів для
захисту для перевірки

Дедлайн:
23 листопада,
середа, 18:00

Завантаження електронних матеріалів для захисту
магістерського проєкту на гугл-диск (у чорновій редакції) для
перевірки науковім керівником

27 жовтня – 23 листопада

1

Установча конференція

27 жовтня,
четвер, 18:00

Ознайомлення з цілями, завданнями та змістом переддипломної
практики

2

Виконання завдань
переддипломної практики

28 жовтня –
19 листопада

Робота над завершенням кваліфікаційного магістерського проєкту

3

Підготовка звітної
документації

21–23 листопада

Оформлення щоденника та звіту, підготовка всіх необхідних
матеріалів, отримання характеристики керівника практики

4

Надання звітної документації у Дедлайн:
чорновій редакції
23 листопада,
середа, 18:00

Завантаження електронних версій щоденника, звіту та всіх звітних
документів на гугл-диск (у чорновій редакції) для перевірки
керівником практики

9

5

Редагування звітної
документації

24–26 листопада

Корегування, доробка, уточнення, доповнення звітної
документації у відповідності до зауважень і пропозицій керівника

10 Доопрацювання

24–26 листопада

Робота над завершенням матеріалів для захисту

6

Надання електронних копій
звітної документації в
остаточній редакції

Дедлайн:
28 листопада,
понеділок, 18:00

Завантаження електронних копій повністю оформлених
документів (щоденника, звіту і додатків) у віртуальний архів
документації катедри на гугл-диску (в остаточній редакції)

11 Надання на катедру всіх
матеріалів для захисту в
остаточній редакції

Дедлайн:
28 листопада,
понеділок, 18:00

Завантаження електронних матеріалів для захисту (анотацій,
наукової статті, мультимедійної презентації, відеовізитки
та/або відеоконцепту) на гугл-диску (в остаточній редакції),
отримання допуску до попереднього захисту

7

Підсумкова конференція
(залік)

30 листопада,
середа

Підсумкова конференція: залік із переддипломної практики,
виставлення оцінок у залікові відомості

12 Попередній захист

30 листопада,
середа

Виступ студентів із усною доповіддю та мультимедійною
презентацією на міждисциплінарному науково-практичному
медіасимпозіумі (3–5 хв.), отримання допуску до захисту

10:00–12:00
12:00–14:00

– студенти денної форми навчання
– студенти заочної форми навчання

10:00–12:00
12:00–14:00

– студенти денної форми навчання
– студенти заочної форми навчання

13 Підготовка до захисту

1–9 грудня

Одержання висновку наукового керівника та зовнішньої
рецензії на кваліфікаційний магістерський проєкт,
доопрацювання матеріалів для захисту з урахуванням
результатів попереднього захисту проєкту, узгодження
підготовлених для захисту матеріалів із науковим керівником

14 Надання на катедру
проєкту і рецензії

12 грудня,
понеділок, 16:00

Надання студентами на катедру магістерського проєкту та
рецензії зовнішнього експерта

!

Захист
кваліфікаційного
магістерського проєкту
в присутності
Екзаменаційної комісії

Представлення магістерського проєкту на розгляд
Вівторок–четвер, Екзаменаційній комісії, демонстрація відеовізитки та/або
відеоконцепту (регламент до 1 хв.), виступ із усною
09:00–16:00
доповіддю та мультимедійною презентацією за темою
кваліфікаційного магістерського проєкту (регламент
7–8 хв.), презентація матеріалів авторського практичного
медіапроєкту (за наявністю, регламент 1–2 хв.), відповіді
на питання та зауваження Екзаменаційної комісії,
рецензента, викладачів катедри та всіх виступаючих на
захисті (регламент до 20 хв.). За бажанням магістрантів –
стрим-трансляції захисту. Віртуальні квіти, уявні обійми,
онлайн-оплески, символичні келихи шампанського

13–15 грудня

