
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор  

з науково-педагогічної роботи  
 

________________ Шаран В.Л. 

 

ПОГОДЖЕНО 

Голова  

екзаменаційної комісії  
 

_______________ Самойлик С.В.             

 

 

 

 

 

Розклад роботи екзаменаційної комісії  

з атестації здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра 

(на основі повної загальної середньої освіти) 

за спеціальністю 013 «Початкова освіта» 
 

Освітня програма: «Початкова освіта та англійська мова» 
 

Заочна форма здобуття освіти 
 

Дата 

атестації 

Екзаменаційна 

група 

Форма атестації Час початку 

атестації 

15.06.2020 Група 1 Кваліфікаційний екзамен з фахових 

методик початкової освіти 

10.00 

 

23.06.2020 Група 1 Кваліфікаційний екзамен з англійської 

мови і методики її навчання 

13.00 

 

 

 

Декан факультету  

початкової та мистецької освіти            Кутняк І.М. 
  



ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор  

з науково-педагогічної роботи  
 

________________ Шаран В.Л. 

 

ПОГОДЖЕНО 

Голова  

екзаменаційної комісії  
 

_______________ Самойлик С.В.             

 

 

Розклад роботи екзаменаційної комісії  

з атестації здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра 

(на основі повної загальної середньої освіти) 

за спеціальністю 013 «Початкова освіта» 
 

Освітня програма: «Початкова освіта та інформатика» 
 

Заочна форма здобуття освіти 
 

Дата 

атестації 

Екзаменаційна 

група 

Форма атестації Час початку 

атестації 

15.06.2020 Група 1 Кваліфікаційний екзамен з фахових 

методик початкової освіти 

11.30 

16.06.2020 Група 2 Кваліфікаційний екзамен з фахових 

методик початкової освіти 

10.00 

 

25.06.2020 Група 1 Кваліфікаційний екзамен з 

інформатики і методики її навчання 

10.00 

26.06.2020 Група 2 Кваліфікаційний екзамен з 

інформатики і методики її навчання 

10.00 

 

 

 

Декан факультету  

початкової та мистецької освіти            Кутняк І.М 

 

 

 

 
  



ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор  

з науково-педагогічної роботи  
 

________________ Шаран В.Л. 

 

ПОГОДЖЕНО 

Голова  

екзаменаційної комісії  
 

_______________ Гизюк Л.В.             

 

 

Розклад роботи екзаменаційної комісії 

з атестації здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра 

(на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) 

за спеціальністю 013 «Початкова освіта» 
 

Освітня програма: «Початкова освіта та англійська мова» 
 

Заочна форма здобуття освіти 
 

Дата 

атестації 

Екзаменаційна 

група 

Форма атестації Час початку 

атестації 

15.06.2020 Група 1  Кваліфікаційний екзамен з англійської 

мови і методики її навчання 

10.00 

16.06.2020 Група 2 Кваліфікаційний екзамен з англійської 

мови і методики її навчання 

10.00 

 

22.06.2020 Група 1 Кваліфікаційний екзамен з фахових 

методик початкової освіти 

10.00 

23.06.2020 Група 2  Кваліфікаційний екзамен з фахових 

методик початкової освіти 

10.00 

 

 

 

Декан факультету  

початкової та мистецької освіти            Кутняк І.М. 

 
  



ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор  

з науково-педагогічної роботи  
 

________________ Шаран В.Л. 

 

ПОГОДЖЕНО 

Голова  

екзаменаційної комісії  
 

_______________ Гизюк Л.В.             

 

Розклад роботи екзаменаційної комісії 

з атестації здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра 

(на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) 

за спеціальністю 013 «Початкова освіта» 
 

Освітня програма: «Початкова освіта та інформатика»  
 

Заочна форма здобуття освіти 

Дата 

атестації 

Екзаменаційна 

група 

Форма атестації Час початку 

атестації 

16.06.2020 Група 1 Кваліфікаційний екзамен з 

інформатики і методики її навчання  

14.30 

17.06.2020 Група 2 Кваліфікаційний екзамен з 

інформатики і методики її навчання 

10.00 

18.06.2020 Група 3 Кваліфікаційний екзамен з 

інформатики і методики її навчання  

10.00 

19.06.2020 Група 4 Кваліфікаційний екзамен з 

інформатики і методики її навчання  

10.00 

20.06.2020 Група 5 Кваліфікаційний екзамен з 

інформатики і методики її навчання  

10.00 

 

23.06.2020 Група 1 Кваліфікаційний екзамен з фахових 

методик початкової освіти 

14.30 

24.06.2020 Група 2 Кваліфікаційний екзамен з фахових 

методик початкової освіти 

10.00 

25.06.2020 Група 3 Кваліфікаційний екзамен з фахових 

методик початкової освіти 

10.00 

26.06.2020 Група 4 Кваліфікаційний екзамен з фахових 

методик початкової освіти 

10.00 

27.06.2020 Група 5 Кваліфікаційний екзамен з фахових 

методик початкової освіти 

10.00 

 

Декан факультету 

 початкової та мистецької освіти            Кутняк І.М.  



ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор  

з науково-педагогічної роботи  
 

________________ Шаран В.Л. 

 

ПОГОДЖЕНО 

Голова  

екзаменаційної комісії  
 

_________________Мількович Г.Я.             

 
 

 

Розклад роботи екзаменаційної комісії  

з атестації здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра 

(на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) 

за спеціальністю  023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація» 
 

Освітня програма «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво» 
 

Заочна форма здобуття освіти 
 

Дата 

атестації 

Екзаменаційна 

група 

Форма атестації Час початку 

атестації 

20.06.2020 Група 1 Кваліфікаційний екзамен 15.00 

 

 

 

Декан факультету  

початкової та мистецької освіти            Кутняк І.М 

 

 

 
  



ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор  

з науково-педагогічної роботи  
 

________________ Шаран В.Л. 

 

ПОГОДЖЕНО 

Голова  

екзаменаційної комісії  
 

_______________Дмитрієв С.В.             

 
 

 

Розклад роботи екзаменаційної комісії 

з атестації здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра 

(на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) 

за спеціальністю 024 «Хореографія» 
 

Освітня програма: «Хореографія» 
 

Заочна форма здобуття освіти 
 

Дата 

атестації 

Екзаменаційна 

група 

Форма атестації Час початку 

атестації 

16.06.2020 Група 1 Кваліфікаційний екзамен 12.00 

 

 

 

Декан факультету  

початкової та мистецької освіти            Кутняк І.М. 

 


