
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор  

з науково-педагогічної роботи  

 

________________ Шаран В.Л. 

 

ПОГОДЖЕНО 

Голова  

екзаменаційної комісії  

 

__________________ Ванів М.І. 

 

 
 

Розклад роботи екзаменаційної комісії  

з атестації здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра  

(на основі повної загальної середньої освіти) 

за спеціальністю 014 «Середня освіта (Українська мова і література)» 
 

Освітня програма: «Середня освіта (Українська мова і література,  

мова і література (англійська))» 
 

Денна форма здобуття освіти 
 

Дата 

атестації 

Екзаменаційна 

група 

Форма атестації Час початку 

атестації 

22.06.2020 Група 1 Кваліфікаційний екзамен 10.00 

23.06.2020 Група 2 Кваліфікаційний екзамен 10.00 

24.06.2020 Група 3 Кваліфікаційний екзамен 10.00 

 

 

 

В. о. декана філологічного факультету    Кушлик О. П.  

 
 



 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор  

з науково-педагогічної роботи  

 

________________ Шаран В.Л. 

 

ПОГОДЖЕНО 

Голова  

екзаменаційної комісії  

 

__________________ Ванів М.І. 

 

 

 
 

Розклад роботи екзаменаційної комісії  

з атестації здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра  

(на основі повної загальної середньої освіти та) 

за спеціальністю 014 «Середня освіта (Українська мова і література)» 
 

Освітня програма: «Середня освіта (Українська мова і література,  

мова і література (німецька))» 
 

Денна форма здобуття освіти 
 

Дата 

атестації 

Екзаменаційна 

група 

Форма атестації Час початку 

атестації 

25.06.2020 Група 1 Кваліфікаційний екзамен 10.00 

 

 
 

В. о. декана філологічного факультету    Кушлик О. П.  

 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор  

з науково-педагогічної роботи  

 

________________ Шаран В.Л. 

 

ПОГОДЖЕНО 

Голова  

екзаменаційної комісії  

 

__________________ Ванів М.І. 

 

 

 

 
Розклад роботи екзаменаційної комісії  

з атестації здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра  

(на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) 

за спеціальністю 014 «Середня освіта (Українська мова і література)»  
 

Освітня програма: «Середня освіта (Українська мова і література)» 
 

Денна форма здобуття освіти 

 

Дата 

атестації 

Екзаменаційна 

група 

Форма атестації Час початку 

атестації 

25.06.2020 Група 1 Кваліфікаційний екзамен 14.00 

 
 

 

В. о. декана філологічного факультету    Кушлик О. П.  

 
 



 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор  

з науково-педагогічної роботи  

 

________________ Шаран В.Л. 

 

ПОГОДЖЕНО 

Голова  

екзаменаційної комісії  

 

__________________ Зелінська М.З. 

 

 

 

 
Розклад роботи екзаменаційної комісії  

з атестації здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра  

(на основі повної загальної середньої освіти та) 

за спеціальністю 014 «Середня освіта (Мова і література (польська))» 
 

Освітня програма: «Середня освіта (Мова і література (польська), 

українська мова і література)» 
 

Денна форма здобуття освіти 
 

Дата 

атестації 

Екзаменаційна 

група 

Форма атестації Час початку 

атестації 

24.06.2020 Група 1 Кваліфікаційний екзамен 10.00 

 

 
 

В. о. декана філологічного факультету    Кушлик О. П.  

 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор  

з науково-педагогічної роботи  

 

________________ Шаран В.Л. 

 

ПОГОДЖЕНО 

Голова  

екзаменаційної комісії  

 

__________________ Тертека Л.В. 

 

 

 

 
Розклад роботи екзаменаційної комісії  

з атестації здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра  

(на основі повної загальної середньої освіти та) 

за спеціальністю 014 «Середня освіта (Мова і література (російська))» 
 

Освітня програма: «Середня освіта (Мова і література (російська, англійська))» 
 

Денна форма здобуття освіти 

 

Дата 

атестації 

Екзаменаційна 

група 

Форма атестації Час початку 

атестації 

25.06.2020 Група 1 Кваліфікаційний екзамен 10.00 

 

 

 

В. о. декана філологічного факультету    Кушлик О. П.  

 
 


