
ГРАФІК ПІДГОТОВКИ ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ І 

СТАТЕЙ  

ОС МАГІСТР (ДЕННА/ЗАОЧНА) КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЇ 
 

№ 

з/п 
Найменування заходів 

Строк 

виконання 
Виконавці 

1. Забезпечення студентів Тематикою 

випускних кваліфікаційних робіт, 

Положенням про випускну кваліфікційну 

роботу (проект) та методичними 

рекомендаціями з виконання випускної 

кваліфікаційної роботи  

 

 
до 11.09.20 р. 

 

 
Студенти 

2. Визначення напряму дослідження та 

затвердження теми випускної 

кваліфікаційної роботи (денна форма 

навчання) 

 
до 20.10.20 р. 

Керівники (гаранти) 

освітніх програм, наукові 

керівники, студенти 

3. Визначення напряму дослідження та 

затвердження теми випускної 

кваліфікаційної роботи (заочна форма 

навчання) 

 
до 20.11.20 р. 

Керівники (гаранти) 

освітніх програм, наукові 

керівники, студенти 

4. Складання плану та 

підготовка індивідуального завдання для 

виконання випускної кваліфікаційної 
роботи 

 
до 18.12.20 р. 

Керівники (гаранти) 

освітніх програм, наукові 

керівники, студенти 

5. Рецензування планів випускних 
кваліфікаційних робіт 

 
до 20.12.20 р. 

Керівники (гаранти) 

магістерських освітніх 

програм, наукові 

керівники 

6. Представлення науковому керівнику 

рукопису статті за темою дослідження 
до 01.04.21 р. 

Наукові керівники, 

студенти 

7. Збір статистичних даних, підготовка 
матеріалу випускної 
кваліфікаційної роботи 

 

до 30.04.21 р. 
Наукові керівники, 
студенти 

8. Представлення на рецензування 

науковому керівнику рукопису другого 
(дослідницького) розділу випускної 

кваліфікаційної роботи 

 
до 01.06.21р. 

 

Наукові керівники, 
студенти 

9. Направлення студентів на об'єкти 
виробничої (переддипломної) 

практики (денна форма навчання) 

згідно графіка 
навч. процесу 

Наукові керівники, 
студенти 

10. Направлення студентів на об'єкти 

виробничої (переддипломної) 
практики (заочна форма навчання) 

згідно графіка 
навч. процесу 

Наукові керівники, 
студенти 

11. Захист  практики (денна форма 

навчання) 

згідно графіка 

навч. процесу 
Студенти 

12. Захист  з практики (заочна форма 

навчання) 

згідно графіка 

навч. процесу. 
Студенти 

13. Періодичне звітування студентів про 

виконання випускної кваліфікаційної 

роботи перед науковими керівниками та 

завідувачем кафедри 

з 10 по 20 

число 

щомісяця 

 
Студенти 

https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/2656bf1c62823db61c6f9ce1f527495f.pdf
https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/2656bf1c62823db61c6f9ce1f527495f.pdf
https://knute.edu.ua/file/MzExMg%3D%3D/89e894c200d0ee92d6811db9c1358f11.docx


14. Представлення закінченої випускної 

кваліфікаційної роботи на кафедру (денна 

форма навчання) 

 

до 25.10.21 р. 

 

Студенти 

15. Представлення закінченої випускної 
кваліфікаційної роботи на 

кафедру (заочна форма навчання) 

 

до 15.11.20 р. 
 

Студенти 

16. Підготовка письмового відгуку на 

випускну кваліфікаційну роботу (денна 

форма навчання) 

 

до 20.11.21 р. 
 

Науковий керівник 

17. Підготовка письмового відгуку на 
випускну кваліфікаційну роботу (заочна 
форма навчання) 

 

до 25.11.21 р. 
 

Науковий керівник 

18. Проведення попереднього захисту 

випускної кваліфікаційної роботи 
За графіком 

Комісія з попереднього 

захисту ВКР 

19. Вирішення питання про допуск випускної 
кваліфікаційної роботи до захисту 

За графіком Завідувач кафедри 

20. Допуск до зовнішнього рецензування За графіком Декан 

21. Направлення випускної кваліфікаційної 

роботи із зовнішньою рецензією у ЕК для 

захисту 

За графіком 

(до 01.12.21 р.) 

 

Декан 

22. Захист ВКР в комісії Згідно графіка 
навч. процесу 

 



 


