
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор  

з науково-педагогічної роботи  
 

________________ Шаран В.Л. 
 

ПОГОДЖЕНО 

Голова  

екзаменаційної комісії  
 

__________________ Веклюк Р.І. 

 
 

 

 

Розклад роботи екзаменаційної комісії  

з атестації здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра  

за напрямом підготовки 6.010201 Фізичне виховання  

 

денної форми навчання 

 
Дата 

атестації 

Екзаменаційна 

група 
Форма атестації 

Час початку 

атестації 

18.06.2019 Група 1 Кваліфікаційний екзамен з 

теорії та методики фізичного виховання 
10.00 

19.06.2019 Група 2 Кваліфікаційний екзамен з 

теорії та методики фізичного виховання 
10.00 

20.06.2019 Група 3 Кваліфікаційний екзамен з 

теорії та методики фізичного виховання 
10.00 

21.06.2019 Група 4 Кваліфікаційний екзамен з 

теорії та методики фізичного виховання 
10.00 

24.06.2019 Група 1 
Кваліфікаційний екзамен з 

медико-біологічних основ фізичного виховання і 

спорту, педагогіки, психології 

10.00 

25.06.2019 Група 2 
Кваліфікаційний екзамен з 

медико-біологічних основ фізичного виховання і 

спорту, педагогіки, психології 

10.00 

26.06.2019 Група 3 
Кваліфікаційний екзамен з 

медико-біологічних основ фізичного виховання і 

спорту, педагогіки, психології 

10.00 

27.06.2019 Група 4 
Кваліфікаційний екзамен з 

медико-біологічних основ фізичного виховання і 

спорту, педагогіки, психології 

10.00 

 

 

 
Директор навчально-наукового інституту      ____________       Лук’янченко М.І. 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор  

з науково-педагогічної роботи  
 

________________ Шаран В.Л. 
 

ПОГОДЖЕНО 

Голова  

екзаменаційної комісії  
 

__________________ Андрейко І.Я. 

 
 

 

 

Розклад роботи екзаменаційної комісії  

з атестації здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра  

за напрямом підготовки 6.010203 Здоров’я людини 

 

денної форми навчання 

 
Дата 

атестації 

Екзаменаційна 

група 
Форма атестації 

Час початку 

атестації 

18.06.2019 Група 1 

Кваліфікаційний екзамен з 

медико-біологічних основ фізичного виховання і 

спорту, фізичної реабілітації, педагогіки, 

психології 

12.00 

19.06.2019 Група 2 

Кваліфікаційний екзамен з 

медико-біологічних основ фізичного виховання і 

спорту, фізичної реабілітації, педагогіки, 

психології 

12.00 

20.06.2019 Група 3 

Кваліфікаційний екзамен з 

медико-біологічних основ фізичного виховання і 

спорту, фізичної реабілітації, педагогіки, 

психології 

12.00 

21.06.2019 Група 4 

Кваліфікаційний екзамен з 

медико-біологічних основ фізичного виховання і 

спорту, фізичної реабілітації, педагогіки, 

психології 

12.00 

24.06.2019 Група 1 Кваліфікаційний екзамен з 

теорії та методики викладання основ здоров’я 
12.00 

25.06.2019 Група 2 Кваліфікаційний екзамен з 

теорії та методики викладання основ здоров’я 
12.00 

26.06.2019 Група 3 Кваліфікаційний екзамен з 

теорії та методики викладання основ здоров’я 
12.00 

27.06.2019 Група 4 Кваліфікаційний екзамен з 

теорії та методики викладання основ здоров’я 
12.00 

 

 

 

 
Директор навчально-наукового інституту      ____________       Лук’янченко М.І.  

 


