
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор  

з науково-педагогічної роботи  
 

________________ Шаран В.Л. 

 

ПОГОДЖЕНО 

Голова  

екзаменаційної комісії  
 

__________________ Афанасенко В.І. 

 

 

 

 

Розклад роботи екзаменаційної комісії 

з атестації здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра 

(на основі повної загальної середньої освіти) 

за спеціальністю 053 «Психологія» 
 

Освітня програма: «Психологія» 
 

Заочна форма здобуття освіти 
 

Дата 

атестації 

Екзаменаційна 

група 
Форма атестації 

Час початку 

атестації 

16.06.2020 Група 1 Кваліфікаційний екзамен 10.00 

 

 

 

Декан факультету  

психології, педагогіки та соціальної роботи    Гриник І.М. 

 



 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор  

з науково-педагогічної роботи  
 

________________ Шаран В.Л. 

 

ПОГОДЖЕНО 

Голова  

екзаменаційної комісії  
 

__________________ Афанасенко В.І. 

 

 

 

 

Розклад роботи екзаменаційної комісії 

з атестації здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра 

(на основі повної загальної середньої освіти) 

за спеціальністю053 «Психологія» 
 

Освітня програма:«Практична психологія» 
 

Заочна форма здобуття освіти 
 

Дата 

атестації 

Екзаменаційна 

група 
Форма атестації 

Час початку 

атестації 

17.06.2020 Група 1 Кваліфікаційний екзамен 10.00 

 

 

 

Декан факультету  

психології, педагогіки та соціальної роботи    Гриник І.М. 

 



 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор  

з науково-педагогічної роботи  
 

________________ Шаран В.Л. 

 

ПОГОДЖЕНО 

Голова  

екзаменаційної комісії  
 

__________________ Ільницька В.Я. 

 

 

 

Розклад роботи екзаменаційної комісії 

з атестації здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра 

(на основі повної загальної середньої освіти) 

за спеціальністю: 231 «Соціальна робота» 
 

Освітня програма: «Соціальна педагогіка» 
 

Заочна форма здобуття освіти 
 

Дата 

атестації 

Екзаменаційна 

група 
Форма атестації 

Час початку 

атестації 

23.06.2020 Група 1 Кваліфікаційний екзамен 10.00 

 

26.06.2020 Група 1 Захист кваліфікаційної роботи 10.00 

 

 

 

Декан факультету  

психології, педагогіки та соціальної роботи    Гриник І.М. 

 



 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор  

з науково-педагогічної роботи  
 

________________ Шаран В.Л. 

 

ПОГОДЖЕНО 

Голова  

екзаменаційної комісії  
 

__________________ Грицунь В.В. 

 

 

 

Розклад роботи екзаменаційної комісії 

з атестації здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра 

(на основі повної загальної середньої освіти) 

за спеціальністю012 «Дошкільна освіта» 
 

Освітня програма: «Дошкільна освіта» 
 

Заочна форма здобуття освіти 
 

Дата 

атестації 

Екзаменаційна 

група 
Форма атестації 

Час початку 

атестації 

15.06.2020 Група 1 
Кваліфікаційний екзамен з 

дошкільної педагогіки 
10.00 

 

19.06.2020 Група 1 
Кваліфікаційний екзамен з фахових 

методик дошкільної освіти 
10.00 

 

 

 

Декан факультету  

психології, педагогіки та соціальної роботи    Гриник І.М. 

 



 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор  

з науково-педагогічної роботи  
 

________________ Шаран В.Л. 

 

ПОГОДЖЕНО 

Голова  

екзаменаційної комісії  
 

__________________ Грицунь В.В. 

 

 

 

 

Розклад роботи екзаменаційної комісії 

з атестації здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра 

(на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) 

за спеціальністю012 «Дошкільна освіта» 
 

Освітня програма: «Дошкільна освіта» 
 

Заочна форма здобуття освіти 
 

Дата 

атестації 

Екзаменаційна 

група 
Форма атестації 

Час початку 

атестації 

16.06.2020 Група 1 
Кваліфікаційний екзамен з 

дошкільної педагогіки 
10.00 

17.06.2020 Група 2 
Кваліфікаційний екзамен з 

дошкільної педагогіки 
10.00 

 

22.06.2020 Група 1 
Кваліфікаційний екзамен з фахових 

методик дошкільної освіти 
10.00 

23.06.2020 Група 2 
Кваліфікаційний екзамен з фахових 

методик дошкільної освіти 
10.00 

 

 

 

Декан факультету  

психології, педагогіки та соціальної роботи    Гриник І.М. 

 

 

 
 


