
ЗАТВЕРДЖУЮ                                                                                                                                                             ПОГОДЖЕНО 

_______________                                                                                                                                                              ______________ 

Директор педагогічного                                                                                                                           Голова КЕК АЗО – Л.Л.Тарасенко 

коледжу Л.М.Семененко                                                                                                                                             30 квітня 2021 року 

30 квітня 2021 року 

Розклад  комплексних кваліфікаційних екзаменів атестації здобувачів освіти 

для  спеціальності 013 Початкова освіта 

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» 

у 2020-2021 навчальному  році 
№ 

п/п 

Група Дата Навчальна дисципліна Час Аудит

орія 

Державна кваліфікаційна 

комісія 

Консультації / 

дата /час / 

аудиторія 

1 41 02.06.2021 Комплексний  кваліфікаційний екзамен АЗО 

«Педагогіка з методиками навчання української 

мови, математики, природознавства, методик 

інтегрованих курсів «Я досліджую світ», «Мистецтво 

та технології», основ ритміки і хореографії, основ 

сценічного та екранного мистецтва»  

8.00 25 Кваліфікаційна 

екзаменаційна  комісія 

Голова КЕК АЗО: 

Тарасенко  Людмила 

Леонідівна 

01.06.21/15.00/25 

2 41-О 10.06.2021 Комплексний  кваліфікаційний екзамен АЗО з 

додаткової кваліфікації «Основи роботи з дитячими 

та юнацькими організаціями з методикою навчально-

виховної роботи в групах продовженого дня й 

школах-інтернатах»  

8.00 25 Кваліфікаційна 

екзаменаційна  комісія 

Голова ЕК АЗО: 

Тарасенко  Людмила 

Леонідівна 

09.06.21/15.00/25 

3 41/43-О 11.06.2021 Комплексний  кваліфікаційний екзамен АЗО з 

додаткової кваліфікації «Основи роботи з дитячими 

та юнацькими організаціями з методикою навчально-

виховної роботи в групах продовженого дня й 

школах-інтернатах»  

8.00 25 Кваліфікаційна 

екзаменаційна  комісія 

Голова ЕК АЗО: 

Тарасенко  Людмила 

Леонідівна 

10.06.21/15.00/25 

4 42 05.06.2021 Комплексний  кваліфікаційний екзамен АЗО 

«Педагогіка з методиками навчання української 

мови, математики, природознавства, методик 

інтегрованих курсів «Я досліджую світ», «Мистецтво 

та технології», основ ритміки і хореографії, основ 

сценічного та екранного мистецтва» 

8.00 25 Кваліфікаційна 

екзаменаційна  комісія 

Голова ЕК АЗО: 

Тарасенко  Людмила 

Леонідівна 

04.06.21/15.00/25 



5 42–І 12.06.2021 Комплексний  кваліфікаційний екзамен АЗО з 

додаткової кваліфікації «Практичний курс 

інформатики з методикою навчання  в початковій 

школі та методикою навчально-виховної роботи в 

ГПД й школах-інтернатах»  

8.00 72 Кваліфікаційна 

екзаменаційна  комісія 

Голова ЕК АЗО: 

Тарасенко  Людмила 

Леонідівна 

11.06.21/16.00/72 

6 43 03.06.2021 Комплексний  кваліфікаційний екзамен АЗО 

«Педагогіка з методиками навчання української 

мови, математики, природознавства, методик 

інтегрованих курсів «Я досліджую світ», «Мистецтво 

та технології», основ ритміки і хореографії, основ 

сценічного та екранного мистецтва» 

8.00 25 Кваліфікаційна 

екзаменаційна  комісія 

Голова КЕК АЗО: 

Тарасенко  Людмила 

Леонідівна 

02.06.21/15.00/25 

7 43-А 14.06.2021 Комплексний  кваліфікаційний екзамен АЗО з 

додаткової кваліфікації «Англійська мова з 

методикою навчання  в початковій школі та методика 

навчально-виховної роботи в ГПД й школах-

інтернатах»   

8.00 65 Кваліфікаційна 

екзаменаційна  комісія 

Голова ЕК АЗО: 

Тарасенко  Людмила 

Леонідівна 

13.06.21/15.00/65 

 
 

 

Заступник директора з навчальної роботи                          С.М.Рибченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



ЗАТВЕРДЖУЮ                                                                                                                                                             ПОГОДЖЕНО 

_______________                                                                                                                                                              ______________ 

Директор педагогічного                                                                                                                                           Голова КЕК – Н.В.Галич  

коледжу Л.М.Семененко                                                                                                                                             30 квітня 2021 року 

30 квітня 2021 року 

 

Розклад  комплексних кваліфікаційних екзаменів атестації здобувачів освіти 

для  спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший  спеціаліст» 

у 2020-2021 навчальному році 
№ 

п/п 

Група Дата Навчальна дисципліна Час Аудит

орія 

Державна кваліфікаційна 

комісія 

Консультації / 

дата /час / 

аудиторія 

1 44   06.06.21 Комплексний  кваліфікаційний екзамен АЗО 

«Педагогіка з методиками навчання технологій та 

креслення» 

8.00 34 Кваліфікаційна 

екзаменаційна  комісія 

Голова КЕК АЗО: Галич 

Наталія Василівна 

    04.06.21/15.00/34 

2 44   13.06.21 Комплексний  кваліфікаційний екзамен АЗО з 

додаткової кваліфікації «Методика навчально-

виховної роботи в групах продовженого дня й 

школах-інтернатах та навчання інформаційно-

комунікаційних технологій в початкових класах» 

8.00 72 Кваліфікаційна 

екзаменаційна  комісія 

Голова КЕК АЗО: Галич 

Наталія Василівна 

    11.06.21/15.00/72 

3 45     02.06.21 Комплексний  кваліфікаційний екзамен АЗО 

«Педагогіка з методиками навчання технологій та 

креслення» 

8.00 34 Кваліфікаційна 

екзаменаційна  комісія 

Голова КЕК АЗО: Галич 

Наталія Василівна 

    01.06.21/15.00/34 

4 45    11.06.21 Комплексний  кваліфікаційний екзамен АЗО з 

додаткової кваліфікації «Методика навчально-

виховної роботи в групах продовженого дня й 

школах-інтернатах та навчання фізичної культури в 

початкових класах» 

8.00 34 Кваліфікаційна 

екзаменаційна  комісія 

Голова КЕК АЗО: Галич 

Наталія Василівна 

    10.06.21/15.00/34 

 
Заступник директора з навчальної роботи                                              С.М.Рибченко 


