
Графік 

підготовки та захисту КБР 

освітньо-професійної програми 
«Менеджмент соціальної сфери» 

 
Процедури виконання КБР Дати виконання 

у 2021-2022 

навчальному 

році 
ДЕННА Ф/Н 

Дати виконання 

у 2021-2022 

навчальному 

році 
ДИСТ. Ф/Н 

Подання здобувачем вищої освіти письмової 
заяви про тему    кваліфікаційної роботи 

До 10.10.2021 р До 01.11.2021 р 

Розробка науковим керівником спільно зі 

здобувачем вищої освіти індивідуального завдання 
до кваліфікаційної роботи (Додаток Б) 

До 30.11.2021 р. До 22.11.2021 р. 

Контроль з боку керівників процесу підготовки 

здобувачами кваліфікаційних робіт: 

- 1-го розділу КР 

- 2-го розділу КР (теоретична конструкція) 

- 2-го розділу КР 

- 3-го розділу КР 

- Вся робота 

 
 

До 20.02.2022 р. 

До 01.04.2022 р. 

До 10.05.2022 р. 

До 10.05.2022 р. 

До 12.05.2022 р. 

 
 

До 01.02.2022 р. 

……………….. 

До 15.03.2022 р. 

До 25.04.2021 р. 

До 03.05.2021 р. 

Попередній захист 1-го розділу та теоретичної 

конструкції 2-го розділу кваліфікаційної роботи 

(для денної форми) 

Попередній захист 1-го та 2-го розділів 

кваліфікаційної роботи (для заочної форми) 

 

11.04.2022 р. – 

14.04.2022 р. 

графік із 

прізвищами 

буде уточнено 

11.04.2022 р) 

21.03.2022 – 

24.03.2022 

графік із 

прізвищами 

буде уточнено 

21.02.2022 р) 
Передання здобувачем вищої освіти електронної 

версії завершеної кваліфікаційної роботи (з 

дозволом керівника) для її перевірки на рівень 

академічного плагіату. (Не пізніше ніж за три 

тижні до першого дня захистів перед ЕК) 

До 18.05.2022 р. До 23.05.2022 р. 

Підготовка науковим керівником відгуку на 

кваліфікаційну роботу (Не пізніше ніж за три 

тижні до першого дня захистів перед ЕК) 

До 17.05.2021 р. До 20.05.2022 р. 

Подання завідувачу випускової кафедри повністю 

завершеної кваліфікаційної роботи у друкованому 

вигляді, не переплетеної в жорстку палітурку для 

попереднього розгляду комісією (Не пізніше ніж за 

три тижні до першого дня захистів перед ЕК) 

До 23.05.2022 р. До 30.05.2022 р. 

Попередній розгляд кваліфікаційних робіт 

комісією випускової кафедри. (Комісія 

оформлює своє рішення протоколом і доповідає 

на засіданні кафедри про готовність здобувачів 

до захисту кваліфікаційних робіт (Не пізніше ніж 

за три тижні до першого дня захистів перед ЕК) 

25.05 - 27.05. 
2022р. (графік із 

прізвищами 

буде уточнено 

25.05) 

01.06 - 03.06. 
2022р. (графік із 

прізвищами 

буде уточнено 

10.05) 

Захист кваліфікаційної роботи перед ЕК 20.06. - 22.06. 
2022 р. 

23.06. – 27.06. 
2022 р. 

Практика 18.04. - 03.06. 
2022 р. 

 

  

 


