
В.о.ректора ______________Соболь Є.Ю.

"_____" __________________2021 р.
Дата Магістр

Спеціальність:            014 
Середня освіта 

(Географія) Освітньо-
професійна програма: 

Середня освіта 
(Географія) та 

краєзнавчо-туристична 
робота (денна форма 

навчання)

Спеціальність:            
014 Середня освіта 
(Хімія) Освітньо-

професійна програма: 
Середня освіта (Хімія 

та Біологія) (денна 
форма навчання)

Спеціальність:            
014 Середня освіта 
(Біологія) Освітньо-

професійна програма: 
Середня освіта (Біологія 

та Хімія) (денна форма 
навчання)

Спеціальність:            
014 Середня освіта 
(Біологія) Освітньо-

професійна програма: 
Середня освіта 

(Біологія та Хімія) (на 
базі молодшого 

спеціаліста) (денна 
форма навчання)

Спеціальність:            
014 Середня освіта 

(Географія) Освітньо-
професійна програма: 

Середня освіта 
(Географія) та 

краєзнавчо-
туристична робота 

(заочна форма навчання)

Спеціальність:            014 
Середня освіта (Біологія) 

Освітньо-професійна 
програма: Середня 

освіта (Біологія та Хімія) 
(заочна форма навчання)

Спеціальність:            
014 Середня освіта 
(Біологія) Освітньо-

професійна програма: 
Середня освіта 

(Біологія та Хімія) (на 
базі молодшого 

спеціаліста) (заочна 
форма навчання)

Спеціальність:                 014 
Середня освіта 

(Природничі науки) 
Освітньо-професійна 

програма: Середня освіта 
(Природничі науки) (денна 

форма навчання)
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Консультація до ДЕК Психологія 
( Уличний І.Л.) - 9.30                 

Педагогіка (Кравцова Т.О.) - 
11.00 год. 

Консультація до ДЕК 
Психологія ( Уличний І.Л.) - 

9.30                 Педагогіка 
(Кравцова Т.О.) - 11.00 год. 

Плющ В.М. - 12.50 год.

Консультація до ДЕК 11.00

Консультація до ДЕК 
Психологія ( Уличний І.Л.) - 

9.30                 Педагогіка 
(Кравцова Т.О.) - 11.00 год. 

Консультація до ДЕК 
Подопригора Н.В. 9.30 год.
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Державний 
кваліфікаційний екзамен 

(практична частина)              
Ауд.№ 13                        
09:30 год.

Державний 
кваліфікаційний екзамен 

(теоретична частина)     
Ауд.№ 21                                     
09:30 год. 

Консультація до ДЕК 11.00 Консультація до ДЕК 11.00 Консультація до ДЕК 11.00

Державний кваліфікаційний 
екзамен (з сучасних питань 

природничих наук (дисципліни 
циклу професійної підготовки))  

Ауд.№ 13                               
12 :00 год.
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Державний 
кваліфікаційний екзамен 

(практична частина )  
Ауд.№4                                                

І підгрупа 09:30 год.

Державний кваліфікаційний 
екзамен (Ботаніка, зоологія, 

анатомія та фізіологія людини і 
тварин, генетика з основами 

селекцї, теорія еволюції, екологія, 
здоров'я людини, методики 
навчання основам здоров'я, 

методика навчання біології в 
основній школі)   Ауд.№ 21              

12.30 год.

Державний кваліфікаційний 
екзамен (теоретична 
частина)       Ауд.№ 21                                             

09 :30 год. 

Державний кваліфікаційний 
екзамен (Ботаніка, зоологія, 

анатомія та фізіологія людини і 
тварин, генетика з основами 

селекцї, теорія еволюції, екологія, 
здоров'я людини, методики 
навчання основам здоров'я, 

методика навчання біології в 
основній школі)   Ауд.№ 21              

12.30 год.

16
.0

6.
 с

ер
ед

а Державний 
кваліфікаційний 

екзамен(практична 
частина )    Ауд.№4                                  

ІІ підгрупа 09:30 год.

Державний 
кваліфікаційний екзамен 

(практична частина )                          
Ауд.№4   11:30 год.
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Консультація до ДЕК Гелевера 
О.Ф - 11.00 год.

Консультація до ДЕК 
Терещенко О.В. - 9.30 год., 

Бохан Ю.В. - 11.00 год.

Консультація до ДЕК 
Психологія ( Уличний І.Л.) - 

9.30                 Педагогіка 
(Кравцова Т.О.) - 11.00 год. 

Консультація до ДЕК 
Психологія ( Уличний І.Л.) - 

9.30                 Педагогіка 
(Кравцова Т.О.) - 11.00 год. 

Консультація до ДЕК Психологія 
( Уличний І.Л.) - 9.30                 

Педагогіка (Кравцова Т.О.) - 
11.00 год. 

Консультація до ДЕК 
Психологія ( Уличний І.Л.) - 

9.30                 Педагогіка 
(Кравцова Т.О.) - 11.00 год. 
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Державний 
кваліфікаційний екзамен 

(теоретична частина)   
Ауд.№4                                                                       

І підгрупа  09:30 год.

Державний 
кваліфікаційний екзамен 

(теоретична частина)   
Ауд.№ 13                     
09:30 год.

Державний 
кваліфікаційний екзамен 

(практична частина) 
Ауд.№ 21                               
09:30 год. 

Консультація до ДЕК Плющ 
В.М. - 9.30 год. Терещенко 

О.В. - 11.30 год.
Консультація до ДЕК 11.00

Консультація до ДЕК Бохан 
Ю.В. - 11.00 год., Форостовська 

Т.О. - 12.50 год.

Захист дипломної 
(кваліфікаційної) роботи з 

методики навчання 
природничих наук   Ауд.№ 13                            

12 :00 год.
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кваліфікаційний екзамен 

(теоретична частина)   
Ауд.№4                                           

ІІ підгрупа  09:30 год.

Державний кваліфікаційний 
екзамен (Загальна і 

неогранічна хімія, фізична і 
колоїдна хімія, органічна хімія, 

аналітична хімія, біологічна 
хімія, хімічна технологія, 
методика навчання хімії, 

педагогіка, психологія)  Ауд.№ 
13                              12.30

Державний 
кваліфікаційний екзамен 
(теоретична частина)                                            

Ауд.№4                             
11:30 год.

Державний кваліфікаційний 
екзамен (практична 
частина)     Ауд.№ 21                          

09 :30 год. 

Державний кваліфікаційний 
екзамен (Загальна і неогранічна 
хімія, фізична і колоїдна хімія, 

органічна хімія, аналітична 
хімія, біологічна хімія, хімічна 

технологія, методика 
навчання хімії, педагогіка, 

психологія)  Ауд.№ 13                              
12.30
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В.о.декана ПГФ Плющ в.М.

БакалаврБакалавр

РОЗКЛАД ДЕРЖАВНИХ ЕКЗАМЕНІВ
Затверджую денна, заочна форми навчання

природничо-географічного факультету
2020-2021 навчальний рік


