
 Графік виконання кваліфікаційних робіт 2022/2023 н.р. згідно робочих графіків 

навчального процесу 
курс Освітній 

ступінь  
Спеціальність /ОП Форма 

навчання 
Період практики 
переддипломної 

Період 
дипломного 
проектуван

ня 

Період підсумкової атестації  
(захист) 

4 
 

бакалавр 073 Менеджмент денна 17.04 – 10.05.23 
 

11.05 – 
06.06.23 

07.06-25.06.23 
26.06 – 02.07.23 (додатковий 

тиждень) 

4 
(скоро

ч. 
навчан

ня) 

бакалавр 073 Менеджмент денна 17.04 – 10.05.23 11.05 – 
06.06.23 

07.06-25.06.23 
26.06 – 02.07.23 (додатковий 

тиждень) 

4 
 

бакалавр 281 Публічне управління та 
адміністрування 

денна 17.04 – 10.05.23 11.05 – 
06.06.23 

07.06-25.06.23 
26.06 – 02.07.23 (додатковий 

тиждень) 

2 
 

магістр 073 Менеджмент (ОП «Управління 
проектами») 

денна 07.11.22-04.12.22 
Практика суміщена 

з дипломним 
проектуванням 

07.11 – 
20.12.22 

 

21.12 – 25.12.22 
26.12.22 – 01.01.23 (додатковий 

тиждень) 

2 
 

магістр 281 Публічне управління та 
адміністрування (ОП 

«Адміністративний менеджмент») 

денна 07.11.22-04.12.22 
Практика суміщена 

з дипломним 
проектуванням 

07.11 – 
14.12.22 

 

15.12 – 25.12.22 
26.12.22 – 01.01.23 (додатковий 

тиждень) 

 



Графік виконання кваліфікаційних робіт студентами 4 курсу денної форма навчання 

спеціальності 073 Менеджмент 

Вид робіт терміни 

Узгодження теми кваліфікаційної роботи бакалавра з 

керівником кваліфікаційної роботи 

17.04.2023 р. 

Отримання завдання по проходженню практики та 

індивідуального завдання на кваліфікаційну роботу  

17.04.2023 р. 

Проходження практики переддипломної  17.04.2023 р. – 10.05.23р. 

 

Подання та захист звіту про проходження практики на кафедрі. 

Уточнення індивідуального завдання на кваліфікаційну роботу 

11.05.2023р 

Написання кваліфікаційної роботи бакалавр 11.05.2023 р – 06.06.23 р. 

Подання керівнику на перевірку теоретичної частини 

кваліфікаційної роботи 

15.05.2023 р.  

Подання керівнику на перевірку аналітичної частини 

кваліфікаційної роботи 

20.05.2023 р. 

Подання попереднього варіанту кваліфікаційної роботи 

керівнику та звіт керівника на кафедрі про стан виконання 

студентом кваліфікаційної роботи 

30.05.2023 р. 

Подання студентом кваліфікаційної роботи керівнику  для 

проходження нормоконтролю 

Не пізніше ніжз а 2 дні до перевірки 

на плагіат  

Подання кваліфікаційної роботи керівнику від кафедри для 

проходження процедури перевірки на плагіат. На перевірку 

подається основна частина роботи (формується файл без списку 

літератури та додатків!!!!) 

Не пізніше ніж за 10 днів до дати 

захисту (за графіком атестації) 

Після отримання нормального результату у звіті з подібності (це 

результат оцінки на плагіат) робота друкується, переплітається 

та передається на кафедру (до кваліфікаційної роботи додаються 

рецензія на кваліфікаційну роботу, протокол аналізу звіту 

подібності (перевірка на плагіат), відгук керівника, резюме, 

графічний матеріал) 

Не пізніше ніж за 2дні до дати 

захисту (за графіком атестації) 

Захист кваліфікаційної роботи 07.06-25.06.23р. 

26.06 – 02.07.23р. (додатковий 

тиждень) 

 

ПРИМІТКА: порушення студентом термінів щодо затвердження теми дипломної роботи, погодження з 

керівником індивідуального завдання, несвоєчасне завершення розділів та роботи в цілому, не проходження 

перевірки на плагіат є підставою для його не допуску до захисту як такого, що не виконує навчальний план.  

 

Завідувач кафедри  управління 

імені Олега Балацького        Ігор РЕКУНЕНКО 



Графік виконання кваліфікаційних робіт студентами 4 курсу денної форма навчання 

спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування 

Вид робіт терміни 

Узгодження теми кваліфікаційної роботи бакалавра з 

керівником кваліфікаційної роботи 

17.04.2023 р. 

Отримання завдання по проходженню практики та 

індивідуального завдання на кваліфікаційну роботу  

17.04.2023 р. 

Проходження практики переддипломної  17.04.2023 р. – 10.05.23р. 

 

Подання та захист звіту про проходження практики на кафедрі. 

Уточнення індивідуального завдання на кваліфікаційну роботу 

11.05.2023р 

Написання кваліфікаційної роботи бакалавр 11.05.2023 р – 06.06.23 р. 

Подання керівнику на перевірку теоретичної частини 

кваліфікаційної роботи 

15.05.2023 р.  

Подання керівнику на перевірку аналітичної частини 

кваліфікаційної роботи 

20.05.2023 р. 

Подання попереднього варіанту кваліфікаційної роботи 

керівнику та звіт керівника на кафедрі про стан виконання 

студентом кваліфікаційної роботи 

30.05.2023 р. 

Подання студентом кваліфікаційної роботи керівнику  для 

проходження нормоконтролю 

Не пізніше ніжз а 2 дні до перевірки 

на плагіат  

Подання кваліфікаційної роботи керівнику від кафедри для 

проходження процедури перевірки на плагіат. На перевірку 

подається основна частина роботи (формується файл без списку 

літератури та додатків!!!!) 

Не пізніше ніж за 10 днів до дати 

захисту (за графіком атестації) 

Після отримання нормального результату у звіті з подібності (це 

результат оцінки на плагіат) робота друкується, переплітається 

та передається на кафедру (до кваліфікаційної роботи додаються 

рецензія на кваліфікаційну роботу, протокол аналізу звіту 

подібності (перевірка на плагіат), відгук керівника, резюме, 

графічний матеріал) 

Не пізніше ніж за 2дні до дати 

захисту (за графіком атестації) 

Захист кваліфікаційної роботи 07.06-25.06.23р. 

26.06 – 02.07.23р. (додатковий 

тиждень) 

 

ПРИМІТКА: порушення студентом термінів щодо затвердження теми дипломної роботи, погодження з 

керівником індивідуального завдання, несвоєчасне завершення розділів та роботи в цілому, не проходження 

перевірки на плагіат є підставою для його не допуску до захисту як такого, що не виконує навчальний план.  

 

Завідувач кафедри  управління 

імені Олега Балацького        Ігор РЕКУНЕНКО 



Графік виконання кваліфікаційних робіт студентами 2 курсу магістратури денної форма 

навчання спеціальності 073 Менеджмент ОП Управління проектами 

Вид робіт терміни 

Узгодження теми кваліфікаційної роботи магістра з керівником 

кваліфікаційної роботи 

07.11.22 р. 

Отримання завдання по проходженню практики та 

індивідуального завдання на кваліфікаційну роботу  

07.11.22 р. 

Проходження практики переддипломної суміщеної з дипломним 

проєктуванням 

07.11.22 р. - 04.12.22 р.  

 

Подання та захист звіту про проходження практики на кафедрі. 

Уточнення індивідуального завдання на кваліфікаційну роботу 

05.12.2022р 

Написання кваліфікаційної роботи магістра 07.11.22р . – 14.12.22 р. 

 

Подання керівнику на перевірку теоретичної частини 

кваліфікаційної роботи 

15.11.2022р 

Подання керівнику на перевірку аналітичної частини 

кваліфікаційної роботи 

30.11.2022 р. 

Подання попереднього варіанту кваліфікаційної роботи 

керівнику та звіт керівника на кафедрі про стан виконання 

студентом кваліфікаційної роботи 

09.12.2022 р. 

Подання студентом кваліфікаційної роботи керівнику  для 

проходження нормоконтролю 

Не пізніше ніжз а 2 дні до перевірки 

на плагіат  

Подання кваліфікаційної роботи керівнику від кафедри для 

проходження процедури перевірки на плагіат. На перевірку 

подається основна частина роботи (формується файл без списку 

літератури та додатків!!!!) 

Не пізніше ніж за 10 днів до дати 

захисту (за графіком атестації) 

Після отримання нормального результату у звіті з подібності (це 

результат оцінки на плагіат) робота друкується, переплітається 

та передається на кафедру (до кваліфікаційної роботи додаються 

зовнішня рецензія на кваліфікаційну роботу, протокол аналізу 

звіту подібності (перевірка на плагіат), відгук керівника, 

резюме, графічний матеріал) 

Не пізніше ніж за 2дні до дати 

захисту (за графіком атестації) 

Захист кваліфікаційної роботи магістра 21.12.22 р. – 25.12.22 р. 

26.12.22 р.– 01.01.23р.  (додатковий 

тиждень) 

 

ПРИМІТКА: порушення студентом термінів щодо затвердження теми дипломної роботи, погодження з 

керівником індивідуального завдання, несвоєчасне завершення розділів та роботи в цілому, не проходження 

перевірки на плагіат є підставою для його не допуску до захисту як такого, що не виконує навчальний план.  

 

Завідувач кафедри  управління 

імені Олега Балацького        Ігор РЕКУНЕНКО 



Графік виконання кваліфікаційних робіт студентами 2 курсу магістратури денної форма 

навчання спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування ОП 

Адміністративний менеджмент 

Вид робіт терміни 

Узгодження теми кваліфікаційної роботи магістра з керівником 

кваліфікаційної роботи 

07.11.22 р. 

Отримання завдання по проходженню практики та 

індивідуального завдання на кваліфікаційну роботу  

07.11.22 р. 

Проходження практики переддипломної суміщеної з дипломним 

проєктуванням 

07.11.22 р. - 04.12.22 р.  

 

Подання та захист звіту про проходження практики на кафедрі. 

Уточнення індивідуального завдання на кваліфікаційну роботу 

05.12.2022р 

Написання кваліфікаційної роботи магістра 07.11.22р . – 14.12.22 р. 

 

Подання керівнику на перевірку теоретичної частини 

кваліфікаційної роботи 

15.11.2022р 

Подання керівнику на перевірку аналітичної частини 

кваліфікаційної роботи 

30.11.2022 р. 

Подання попереднього варіанту кваліфікаційної роботи 

керівнику та звіт керівника на кафедрі про стан виконання 

студентом кваліфікаційної роботи 

02.12.2022 р. 

Подання студентом кваліфікаційної роботи керівнику  для 

проходження нормоконтролю 

Не пізніше ніжз а 2 дні до перевірки 

на плагіат  

Подання кваліфікаційної роботи керівнику від кафедри для 

проходження процедури перевірки на плагіат. На перевірку 

подається основна частина роботи (формується файл без списку 

літератури та додатків!!!!) 

Не пізніше ніж за 10 днів до дати 

захисту (за графіком атестації) 

Після отримання нормального результату у звіті з подібності (це 

результат оцінки на плагіат) робота друкується, переплітається 

та передається на кафедру (до кваліфікаційної роботи додаються 

зовнішня рецензія на кваліфікаційну роботу, протокол аналізу 

звіту подібності (перевірка на плагіат), відгук керівника, 

резюме, графічний матеріал) 

Не пізніше ніж за 2дні до дати 

захисту (за графіком атестації) 

Захист кваліфікаційної роботи магістра 15.12.22 р. – 25.12.22 р. 

26.12.22 р.– 01.01.23р.  (додатковий 

тиждень) 

 

ПРИМІТКА: порушення студентом термінів щодо затвердження теми дипломної роботи, погодження з 

керівником індивідуального завдання, несвоєчасне завершення розділів та роботи в цілому, не проходження 

перевірки на плагіат є підставою для його не допуску до захисту як такого, що не виконує навчальний план.  

 

Завідувач кафедри  управління 

імені Олега Балацького        Ігор РЕКУНЕНКО 


