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Розклад роботи екзаменаційної комісії 

з атестації здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра 

(на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) 

за спеціальністю 014 «Середня освіта (Музичне мистецтво)» 
 

Освітня програма: «Середня освіта (Музичне мистецтво) та художня культура» 
 

Заочна форма здобуття освіти 
 

Дата 

атестації 

Екзаменаційна 

група 

Форма атестації Час початку 

атестації 

15.06.2020 Група 1  Кваліфікаційний екзамен з методик музичного 

виховання та навчання художньої культури 

10.00 

16.06.2020 Група 2 Кваліфікаційний екзамен з методик музичного 

виховання та навчання художньої культури 

10.00 

17.06.2020 Група 3 Кваліфікаційний екзамен з методик музичного 

виховання та навчання художньої культури 

10.00 

18.06.2020 Група 4 Кваліфікаційний екзамен з методик музичного 

виховання та навчання художньої культури 

10.00 

 

19.06.2020 Група 1  Кваліфікаційний екзамен з основного музичного 

інструмента 

10.00 

20.06.2020 Група 2 Кваліфікаційний екзамен з основного музичного 

інструмента 

10.00 

22.06.2020 Група 3 Кваліфікаційний екзамен з основного музичного 

інструмента 

10.00 

23.06.2020 Група 4 Кваліфікаційний екзамен з основного музичного 

інструмента 

10.00 

  

24.06.2020 Група 1  Кваліфікаційний екзамен з хорового диригування 10.00 

25.06.2020 Група 2 Кваліфікаційний екзамен з хорового диригування 10.00 

26.06.2020 Група 3 Кваліфікаційний екзамен з хорового диригування 10.00 

27.06.2020 Група 4 Кваліфікаційний екзамен з хорового диригування 10.00 
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Розклад роботи екзаменаційної комісії 

з атестації здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра 

(на основі повної загальної середньої освіти) 

за спеціальністю 014 «Середня освіта (Музичне мистецтво)» 
 

Освітня програма: «Середня освіта (Музичне мистецтво) та художня культура» 
 

Заочна форма здобуття освіти 
 

Дата 

атестації 

Екзаменаційна 

група 

Форма атестації Час початку 

атестації 

18.06.2020 Група 1 Кваліфікаційний екзамен з методик музичного 

виховання та навчання художньої культури 

14.00 

 

23.06.2020 Група 1 Кваліфікаційний екзамен з основного музичного 

інструмента 

14.00 

 

27.06.2020 Група 1 Кваліфікаційний екзамен з хорового диригування 14.00 

 

 

 

Директор навчально-наукового інституту  

музичного мистецтва         Дацюк С.Я. 

 


