
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказом КЗВО «Ужгородський інститут культури і мистецтв» ЗОР 

№ 09-01/52/2 від 04.05.2020 р. 
 
 
 
 

Р О З К Л А Д 

державної атестації 
спеціальність «МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» ОКР молодший спеціаліст 

2019-2020 н.р. 
 

 
Дата 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Народне пісенне мистецтво Народне інструментальне мистецтво 

(естрадні інструменти) 

В Т З Народне пісенне 

мистецтво 

Народне інструментальне 

мистецтво 
(естрадні інструменти) 

В Т З 

17.06 Диригування та основи 

керівництва аматорським 

колективом 

Диригування та основи керівництва 

аматорським колективом 

Комплексний тестовий 

кваліфікаційний 

екзамен (основи 

керівництва 

аматорським 

колективом, режисура 

театралізованих заходів) 

Початок о 14.00 

Диригування та 

основи керівництва 

аматорським 

колективом 

Диригування та основи керівництва 

аматорським колективом 

Комплексний тестовий 

кваліфікаційний 

екзамен (основи 

керівництва 

аматорським 

колективом, режисура 

театралізованих заходів) 

Початок о 14.00 
20.06 Комплексний тестовий 

кваліфікаційний екзамен 

(менеджмент соціокультурної 

діяльності, культурологія) 

Комплексний тестовий 

кваліфікаційний екзамен (менеджмент 

соціокультурної діяльності, 

культурологія) 

Комплексний тестовий 

кваліфікаційний 

екзамен (менеджмент 

соціокультурної 

діяльності, 

культурологія) 

Комплексний 

тестовий 

кваліфікаційний 

екзамен (менеджмент 

соціокультурної 

діяльності, 

культурологія) 

Комплексний тестовий 

кваліфікаційний екзамен 

(менеджмент соціокультурної 

діяльності, культурологія) 

Комплексний тестовий 

кваліфікаційний 

екзамен (менеджмент 

соціокультурної 

діяльності, 

культурологія) 

Примітка:  1. Початок екзаменів о 09.00 

2. Консультації проводитимуться за окремим графіком 

3. Державна атестація відбувається дистанційно 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказом КЗВО «Ужгородський інститут культури і мистецтв» ЗОР 

№ 09-01/52/2 від 04.05.2020 р. 
 

Р О З К Л А Д 

державної атестації 
спеціальність «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО» ОКР молодший спеціаліст 

2019-2020 н.р. 

 
 

 

Дата 

 

Денна форма навчання 

 

Заочна форма навчання 

ХОРОВЕ 
ДИРИГУВАННЯ 

НАРОДНІ 
ІНСТРУМЕНТИ 

ЕСТРАДНІ, ДУХОВІ 
ІНСТРУМЕНТИ 

ХОРОВЕ ДИРИГУВАННЯ НАРОДНІ ІНСТРУМЕНТИ 

16.06 Основи педагогічної 

майстерності 
(комплексний екзамен з 

дисциплін: психологія та 

педагогіка, методика 

викладання хорових 

дисциплін) 

Основи педагогічної 

майстерності 

(комплексний екзамен з 

дисциплін: психологія та 

педагогіка, методика 

навчання гри на 

інструменті, методико-

виконавський аналіз 

педагогічного 

репертуару) 

Основи педагогічної 

майстерності 

(комплексний екзамен з 

дисциплін: психологія та 

педагогіка, методика 

навчання гри на інструменті, 

методико-виконавський 

аналіз педагогічного 

репертуару) 

Основи педагогічної 

майстерності 
(комплексний екзамен з 

дисциплін: психологія та 

педагогіка, методика викладання 

хорових дисциплін) 

Основи педагогічної майстерності 

(комплексний екзамен з дисциплін: 

психологія та педагогіка, методика навчання 

гри на інструменті, методико-виконавський 

аналіз педагогічного репертуару) 

19.06 Диригування Диригування та 

методика роботи з 

оркестром* 
Початок об 11.00 

Диригування та 

методика роботи з 

оркестром* 
Початок об 15.00 

Диригування Диригування та методика роботи з 

оркестром* 

Початок об 11.00 

 

22.06 

Хорознавство та 

методика роботи з 

хором 

 

Спеціальний клас 

Початок об 11.00 

 

Спеціальний клас 

Початок об 13.00 

Хорознавство та методика 

роботи з хором 

 

Спеціальний клас 

Початок об 11.00 

 

24.06 

  

Клас ансамблю 

 

Клас ансамблю 

  

Клас ансамблю 

26.06   Концертмейстерський 

клас* 

  

Примітка:  1. Початок екзаменів о 09.00 

2. Консультації проводитимуться за окремим графіком 

3. Державна атестація відбувається дистанційно 



 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказом КЗВО «Ужгородський інститут 

культури і мистецтв» ЗОР 

№ 09-01/52/2 від 04.05.2020 р. 
 
 
 
 
 

Р О З К Л А Д 

державної атестації 

спеціальність «СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО» ОКР молодший спеціаліст 

2019-2020 н.р. 
 

 

Дата 
Денна форма навчання 

 

16.06 
 

Основи керівництва аматорським колективом 

 

19.06 
 

Сценічна пластика та фехтування 

 

22.06 
 

Сценічна мова 

 

25.06 
 

Майстерність актора 

 

Примітка:  1. Початок екзаменів о 09.00 

2. Консультації проводитимуться за окремим графіком 

3. Державна атестація відбувається дистанційно 



 

. 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказом КЗВО «Ужгородський 

інститут культури і мистецтв» ЗОР 

№ 09-01/52/2    від 04.05.2020 р. 
 
 
 
 

Р О З К Л А Д 
державної атестації 

спеціальність «ХОРЕОГРАФІЯ» ОКР молодший спеціаліст 

2019-2020 н.р. 
 

Дата Денна форма навчання Заочна форма навчання 

17.06 Народно-сценічний 

танець 

Сучасний 

танець 
Початок об 

11.00 

Народно-сценічний танець 
Початок о 13.00 

20.06 Комплексний тестовий 

кваліфікаційний екзамен (методика 

викладання хореографічних 

дисциплін, педагогіка, психологія, 

методика роботи з хореографічним 

колективом) 

Комплексний тестовий 

кваліфікаційний екзамен (методика 

викладання хореографічних 

дисциплін, педагогіка, психологія, 

методика роботи з хореографічним 

колективом) 

 
 
 

Примітка:  1. Початок екзаменів о 09.00 

2. Консультації проводитимуться за окремим графіком 

3. Державна атестація відбувається дистанційно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 



 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказом КЗВО «Ужгородський 

інститут культури і мистецтв» ЗОР 

№ 09-01/52/2    від 04.05.2020 р. 
 
 
 
 

Р О З К Л А Д 
державної атестації 

спеціальність «ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА» 
ОКР молодший спеціаліст 

2019-2020 н.р. 
 

Дата Денна форма навчання Заочна форма навчання 

 

23.06 

Комплексний тестовий 

кваліфікаційний екзамен 

Комплексний тестовий 

кваліфікаційний екзамен 

 

Примітка:  1. Початок екзаменів о 09.00 

2. Консультації проводитимуться за окремим графіком 

3. Державна атестація відбувається дистанційно 


