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КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ТА 

ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

№ 

з/п 
 

ПЕРЕЛІК РОБІТ 

 

Календар 

1. Вибір напрямку наукового дослідження та наукового 

керівника. 

На початку 1 семестру 

2. Опрацювання джерел та робота з науковою літературою. Впродовж усього періоду 

навчання 

3. Виконання науково-дослідної роботи згідно індивідуального 

навчального плану 
Впродовж усього періоду 

навчання 

4. Звіти про результати науково-дослідної роботи на наукових 

семінарах спеціалізованої кафедри біомедицини та нейронаук 
Впродовж усього періоду 

навчання 

5. Атестація науково-дослідної роботи студента науковим 

керівником та кафедрою  

Щосеместрово 

6. Апробація наукових результатів на наукових конференціях та 

наукових семінарах спеціалізованої кафедри біомедицини та 

нейронаук. 

Впродовж усього періоду 

навчання 

7. Затвердження теми кваліфікаційної роботи кафедрою. На початку 3 семестру 

8. Написання та оформлення кваліфікаційної роботи.  4 семестр 

9. Попередній публічний захист кваліфікаційної роботи на 

засіданні кафедри. Врахування зауважень учасників зборів. 
В кінці 4 семестру 

10. Внесення правок та остаточне оформлення кваліфікаційної 

роботи та її передача на кафедру разом з відгуком наукового 

керівника. 

Кінець 4 семестру 

11. Організація незалежного рецензування кафедрою 

кваліфікаційної роботи. Врахування зауважень рецензентів до 

кваліфікаційної роботи. 

В кінці 4 семестру перед 

основним захистом дипломної 

роботи 

12. Публічний захист кваліфікаційної роботи перед 

екзаменаційною 

комісією.  

В кінці 4 семестру 

13. Подача остаточного варіанту кваліфікаційної роботи (один 

примірник), рецензія, висновок кафедри, відгук наукового 

керівника та анотація здаються до архіву спеціалізованої 

кафедри біомедицини та нейронаук. Електронний варіант 

кваліфікаційної роботи розміщується на сторінці 

спеціалізованої кафедри біомедицини та нейронаук у вільному 

доступі. 

Кінець навчального року 

 

Перелік положень Київського академічного університету, що регулюють виконання 

науково-дослідної роботи, підготовку та оформлення кваліфікаційної роботи, а також її 

оцінювання:  
 

КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ на другому (освітньо-

науковому рівні вищої освіти) 

https://kau.org.ua/images/AccreditationLicensing/Concepcii/Zagalna_concepciya.pdf 

https://kau.org.ua/images/AccreditationLicensing/Concepcii/Zagalna_concepciya.pdf


 

 

Положення про організацію освітнього процесу 

https://kau.org.ua/images/AccreditationLicensing/Position/PositionNew/Pol_org_osv_proc.

pdf  

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти - 

https://kau.org.ua/images/AccreditationLicensing/Position/PositionNew/Polo_yakist_osvitu.

pdf  

Положення про систему виявлення та запобігання академічного плагіату - 

https://kau.org.ua/images/AccreditationLicensing/Position/PositionNew/Pologenya_plagiat.

pdf    

Положення про керiвника науково-дослiдної роботи студента - 

https://kau.org.ua/images/AccreditationLicensing/Position/PositionNew/Pol_ker_NDR.pdf  

Положення про органiзацiю та проведення поточного i семестрового контролю 

результатів навчання та порядок формування рейтингового оцінювання досягнень 

здобувачiв вищої освiти - 

https://kau.org.ua/images/AccreditationLicensing/Position/PositionNew/Pol_konrol_sem_p

ot.pdf  
 

 

Завідувач кафедри біомедицини та нейронаук    Павло БІЛАН 
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