
Центральноукраїнський державний педагогічний університет     імені Володимира Винниченка

РОЗКЛАД
державних екзаменів 

для студентів ІІ курсу другого (магістерського) рівня                   факультету педагогіки, психології та мистецтв
заочної форми навчання

(2021-2022 н.р.)

Група ПОД20 мз ПОП20мз ДП 20 мз ОН 20 мз(ПВШ) МН 20 мз ПС 20 мз Група ММ20М з МХ20М з Група

17.12.21 17.12.21 17.12.21

18.12.21 18.12.21 18.12.21

19.12.21 19.12.21 19.12.21

неділя неділя неділя

20.12.21 20.12.21 20.12.21

понеділок понеділок понеділок

21.12.21 21.12.21 21.12.21

вівторок вівторок
вівторок

22.12.21 22.12.21 22.12.21

середа середа середа

23.12.21 23.12.21 23.12.21

четвер четвер четвер

24.12.21 24.12.21 24.12.21

пятниця пятниця пятниця

25.12.21 25.12.21 25.12.21

субота субота субота

26.12.21 26.12.21 26.12.21

неділя неділя неділя

27.12.21 27.12.21 27.12.21

              "Затверджую"
              Ректор_________________
              "______"_______________ 2021  р.

Спеціальність: 013 Початкова освіта
Освітньо-професійні програма: Початкова 

освіта та Дошкільна освіта

Спеціальність: 013 Початкова освіта
Освітньо-професійні програма: Початкова 

освіта та Психологія(практична психологія)
Спеціальність: 012 Дошкільна освіта

Освітньо-професійні програма: Дошкільна 
освіта та Початкова освіта

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні 
науки

Освітньо-професійні програма: Освітні, 
педагогічні науки (Педагогіка вищої 

школи)

Спеціальність: 073 Менеджмент
Освітньо-професійні програма: 

Управління навчальним закладом

Спеціальність: 053 Психологія
Освітньо-професійні програма: 

Психологія (практична психологія)

Спеціальність: 014 Середня освіта 
(Музичне мистецтво).

 Освітня програма: Середня освіта 
(Музичне мистецтво).

Спеціальність: 02.Культура і 
мистецтво 

Освітня програма: 024 Хореографія

консультація на 12:50

Державний кваліфікаційний екзамен з циклу 
педагогічних дисциплін зів 

спеціальності"Початкова освіта"    14:20
консультація на 12:50

консультація на 14:20 Захист кваліфікаційної роботи з  12:40

Державний кваліфікаційний екзамен з 
циклу педагогічних дисциплін зів 

спеціальності"Початкова освіта" або захист 

кваліфікаційної роботи    14:20
консультація на 12:50

Захист кваліфікаційної роботи з 
дисциплін циклу професійної підготовки 

 14:20
Захист кваліфікаційної роботи   9:30

консультація на 12:50 консультація на 14:20

 Захист кваліфікаційної роботи:
теорія і практика науково-педагогічних 

досліджень; теорія і практика вищої 
професійної освіти в Україні, 

моделювання професійної підготовки та 
діяльності фахівця, організація 

управління навчальним процесом вищої 

школи, система виховної роботи у ЗВО. 
11:10

консультація на 12:50



27.12.21 27.12.21 27.12.21

понеділок понеділок понеділок

28.12.21 28.12.21 28.12.21

віторок віторок віторок

29.12.21 29.12.21 29.12.21

середа середа середа

30.12.21 30.12.21 30.12.21

четвер четвер четвер

В.о.декана факультету педагогіки, психології та мистецтв                                                                                                                                                                           проф.Я.В.Галета

консультація на 12:50 консультація на 15:50
Державний кваліфікаційний екзамен  

(Педагогіка та технології ПО)12:50

Захист кваліфікаційної роботи:теорія і 
менеджмент організації; психологія 

управління;
управління навчальною та виховною 

діяльністю; управління трудовими 
ресурсами; техніка управлінської 

діяльності  11:10

Захист кваліфікаційної роботи: 
Вивчення регіональних особливостей 
українського народного танцю, теорія 
та методика мистецтва балетмейстера 

на 14:00

Захист кваліфікаційної роботи з циклу 
педагогічних дисциплін зі спеціальності 

"Дошкільна освіта"11:10

Державний кваліфікаційний екзамен з 
циклу педагогічних дисциплін зів 

спеціальності"Практична психологія"     

або захист кваліфікаційної роботи 14:20

Державний кваліфікаційний екзамен з 
Теоретичних основ та технологій роботи 

практичного психолога  11:10


