
 

 

                                        ЗАТВЕРДЖУЮ 

проректор з науково-педагогічної роботи 

____________________ проф. Шарин С.В. 

«  29   »        квітня       2021р. 

 

РОЗКЛАД 

роботи Екзаменаційної комісії №1 з атестації студентів  

спеціальності 013 - Початкова освіта 

освітнього рівня бакалавр 

денної форми навчання 
 

Дата День Форма і назва атестації 
Група 

(підгрупа) 

09.06 Ср. 
Фаховий екзамен з фундаментальних 

дисциплін початкової освіти 
ПО-1 

10.06 Чт. 
Фаховий екзамен з фундаментальних 

дисциплін початкової освіти 
ПО-2 

11.06 Пт. 
Фаховий екзамен з фундаментальних 

дисциплін початкової освіти 
ПО-3 

16.06 Ст. 
Комплексний екзамен з фахових 

методик початкової освіти 
ПО-1 

17.06 Чт. 
Комплексний екзамен з фахових 

методик початкової освіти 
ПО-2 

18.06 Пт. 
Комплексний екзамен з фахових 

методик початкової освіти 
ПО-3 

 

Години роботи ЕК  9.00 – 15.00 

 

Декан  

педагогічного факультету        проф. Кондур О.С.  

 

Голова Екзаменаційної комісії         проф. Качмар О.В.  



                                        

 

                                        ЗАТВЕРДЖУЮ 

проректор з науково-педагогічної роботи 

____________________ проф. Шарин С.В. 

«  29   »        квітня       2021р. 

 

 

 

 

РОЗКЛАД 

роботи Екзаменаційної комісії №2 з атестації студентів  

спеціальності 013 - Початкова освіта 

освітнього рівня бакалавр 

денної форми навчання 

(за скороченим терміном навчання) 
 

Дата День Форма і назва атестації 
Група 

(підгрупа) 

16.06 Ср. 

Комплексний екзамен із фундаментальних 

дисциплін початкової освіти і методики їх 

навчання 

ПО-1 

22.06 Вт. Захист бакалаврських робіт ПО-1 

23.06 Ср. Захист бакалаврських робіт ПО-2 

 

Години роботи ЕК  9.00 – 15.00 

 

 

 

Декан  

педагогічного факультету        проф. Кондур О.С.  

 

  

Голова Екзаменаційної комісії         проф. Цюняк О.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖУЮ 

проректор з науково-педагогічної роботи 

____________________ проф. Шарин С.В. 

«  29   »        квітня        2021р. 

 

 

 

 

 

РОЗКЛАД 

роботи Екзаменаційної комісії №3 з атестації студентів  

спеціальності 013 - Початкова освіта 

освітнього рівня бакалавр,  

заочної форми навчання (1 потік: ПОДО, ПОІ) 
 

Дата День Форма і назва атестації 
Група 

(підгрупа) 

08.06 Вт. 
Фаховий екзамен з фундаментальних 

дисциплін початкової освіти 
ПОз-1 

09.06 Ср. 
Фаховий екзамен з фундаментальних 

дисциплін початкової освіти 
ПОз-2 

10.06 Чт. 
Фаховий екзамен з фундаментальних 

дисциплін початкової освіти 
ПОз-3 

11.06 Пт. 
Фаховий екзамен з фундаментальних 

дисциплін початкової освіти 
ПОз-4 

15.06 Вт. 
Фаховий екзамен з фундаментальних 

дисциплін початкової освіти 
ПОз-5 

16.06 Ср. 
Комплексний екзамен з фахових 

методик початкової освіти 
ПОз-1 

17.06 Чт. 
Комплексний екзамен з фахових 

методик початкової освіти 
ПОз-2 

18.06 Пт. 
Комплексний екзамен з фахових 

методик початкової освіти 
ПОз-3 

22.06 Вт. 
Комплексний екзамен з фахових 

методик початкової освіти 
ПОз-4 

23.06 Ср. 
Комплексний екзамен з фахових 

методик початкової освіти 
ПОз-5 

 

 

 

Декан  

педагогічного факультету                         проф. Кондур О.С. 

 

Голова Екзаменаційної комісії      доц. Максименко Н.Б. 



                                       

ЗАТВЕРДЖУЮ 

проректор з науково-педагогічної роботи 

____________________ проф. Шарин С.В. 

«  29   »        квітня       2021р. 

 

РОЗКЛАД 

роботи Екзаменаційної комісії №4 з атестації студентів  

спеціальності 013 - Початкова освіта 

освітнього рівня бакалавр 

заочної форми навчання (2 потік: ПОА, ПОінкл) 

 

Дата / 

година 
День Форма і назва атестації 

Група 
(підгрупа) 

09.06  Ср. 
Комплексний екзамен з фахових методик 

початкової освіти 
ПОз-1 

10.06  Чт. 
Комплексний екзамен з фахових методик 

початкової освіти 
ПОз-2 

11.06  Пт. 
Комплексний екзамен з фахових методик 

початкової освіти 
ПОз-3 

16.06  Ср. 
Фаховий екзамен з фундаментальних 

дисциплін початкової освіти 
ПОз-1 

17.06  Чт. 
Фаховий екзамен з фундаментальних 

дисциплін початкової освіти 
ПОз-2 

18.06  Пт. 
Фаховий екзамен з фундаментальних 

дисциплін початкової освіти 
ПОз-3 

 

 

 

Декан  

педагогічного факультету                         проф. Кондур О.С. 

 

 

Голова Екзаменаційної комісії       доц. Ілійчук Л.В.  


