
 
РОЗКЛАД  

заліково-екзаменаційної сесії студентів 

ІV курс заочна форма здобуття освіти 

І семестр 2022/2023  навчального року 

спеціальність «Сценічне мистецтво» 
 

 

 

 

 
      

 

день час Група БСМ-11-21з 

четвер 

22.09 

19.10 Майстерність актора (залік) 

ст.викл. Богдан О.В. 
https://classroom.google.com/c/NTQ3NDQxMzY5ODk4?cjc=2o4hyym 

п’ятниця 

23.09 

14.40 Сценарна майстерність театралізованих видовищ (залік) 

Ст.викл. Кратко Ю.В. 
https://classroom.google.com/c/NTQ3NjEyMjA4MjEx?cjc=cultu74 

субота 

24.09 

13.10 Творча майстерня режисера (екзамен) 

ст.викл. Кратко Ю.В. 
https://classroom.google.com/c/NDg5NzA0Mjk5NjE0?cjc=q67rr6c 

понеділок 

26.09 

14.40 Режисура кіно, телебачення та радіо (залік) 

проф. Погребняк Г.П. 
https://us05web.zoom.us/j/7317073932?pwd=ZjhSQmcxL1RueCt3SVhNYVJwRExPQT09 

понеділок 

03.10 

19.10 Креативні техніки в акторській майстерності (залік) 

ст.викл. Кратко Ю.В. 
https://classroom.google.com/c/NTI3MzUxOTM3NTE5?cjc=z3powsp 

середа 

05.10 

16.10 Сценічна мова (екзамен) 

ст.викл. Богдан О.В. 
https://classroom.google.com/c/NTI3NjYxMTIyODc0?cjc=zthrt4a 

четвер 

06.10 

16.10 Режисура (екзамен) 

ст.викл. Кратко Ю.В. 
https://classroom.google.com/c/MzE4MjEzMzY0Mzc4?cjc=3o3kkw5 

https://classroom.google.com/c/NTQ3NDQxMzY5ODk4?cjc=2o4hyym
https://classroom.google.com/c/NTQ3NjEyMjA4MjEx?cjc=cultu74
https://classroom.google.com/c/NDg5NzA0Mjk5NjE0?cjc=q67rr6c
https://us05web.zoom.us/j/7317073932?pwd=ZjhSQmcxL1RueCt3SVhNYVJwRExPQT09
https://classroom.google.com/c/NTI3MzUxOTM3NTE5?cjc=z3powsp
https://classroom.google.com/c/NTI3NjYxMTIyODc0?cjc=zthrt4a
https://classroom.google.com/c/MzE4MjEzMzY0Mzc4?cjc=3o3kkw5


 
РОЗКЛАД  

заліково-екзаменаційної сесії студентів 

ІV курс заочна форма здобуття освіти 

І семестр 2022/2023  навчального року 

спеціальність «Хореографія» 
 

 

 

день час БХР-31-21з БХР-34-21з 

понеділок 

26.09 

16.50 Методика виконання різних 

видів танцю (залік) 

Ст.викл. Климчук І.С. 
https://meet.google.com/aqc-kthj-

chs?hs=179 

 

вівторок 

27.09 

19.10  Методика виконання народно-сценічного 

танцю (залік)  

Ст.викл. Климчук І.С. 
https://meet.google.com/ajg-bysy-npx?hs=179 

четвер 

29.09 

16.10 Історія хореографії (залік) 

Проф. Корисько Н.М. 
https://classroom.google.com/c/NDY2NTkzNDc5OTg5?cjc=tqmbexl 

п’ятниця 

30.09 

19.10  Технічні та віртуозні рухи класичного 

танцю (залік) 

проф. Н.Терадо 
https://classroom.google.com/c/NDIyNDU5MzI4Mjc1 

 

субота 

01.10 

13.10 Зразки хореографії (залік) 

Доц. Дорошенко М.С. 
https://classroom.google.com/c/NDI

yNDU5NTQ5NTM3 

 

неділя 

02.10 

13.10 Методика виконання класичного танцю (екзамен) 

проф. Н.Терадо 
https://classroom.google.com/c/NTQ3NjM3NDc4OTAy 

14.40  Зразки світової класичної спадщини 

(залік) 

Проф. Н.Терадо 
https://classroom.google.com/c/NDIyNDU5MzI4

MzYx 

 

понеділок 

03.10 

19.10 Мистецтво балетмейстера (екзамен) 

доц. Камін В.О. 

https://classroom.google.com/c/NDIyMjkwOTA3MjQx 

https://meet.google.com/aqc-kthj-chs?hs=179
https://meet.google.com/aqc-kthj-chs?hs=179
https://meet.google.com/ajg-bysy-npx?hs=179
https://classroom.google.com/c/NDY2NTkzNDc5OTg5?cjc=tqmbexl
https://classroom.google.com/c/NDIyNDU5MzI4Mjc1
https://classroom.google.com/c/NDIyNDU5NTQ5NTM3
https://classroom.google.com/c/NDIyNDU5NTQ5NTM3
https://classroom.google.com/c/NTQ3NjM3NDc4OTAy
https://classroom.google.com/c/NDIyNDU5MzI4MzYx
https://classroom.google.com/c/NDIyNDU5MzI4MzYx
https://classroom.google.com/c/NDIyMjkwOTA3MjQx


 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

          
 

середа 

05.10 

13.50 Методика виконання різних 

видів танцю (залік) 

Ст.викл. Драч В.В. 
https://meet.google.com/hjj-jdrq-wzj 

 

14.40 Методика роботи з хореографічним колективом (екзамен) 

Доц. Шалапа С.В. 
https://classroom.google.com/c/MzAxMjYyNDg5MTU2?cjc=wa3zi3d 

16.10  Технічні та віртуозні рухи класичного 

танцю (залік) 

проф. Н.Терадо 
https://classroom.google.com/c/NDIyNDU5MzI4

Mjc1 

 

четвер 

06.10 

13.10 Танцювальна культура регіонів 

України (залік) 

ст.викл. Савченко Л.О. 
https://classroom.google.com/c/NDE

yNjE4MDA2ODQ4?cjc=javzcbu 

Спортивно-бальний танець (залік) 

Ст.викл. Драч В.В. 
https://meet.google.com/hjj-jdrq-wzj 

16.10 Синтезовані форми сучасного танцю (залік) 

Ст.викл. Стаценко М.О. 
https://classroom.google.com/c/MzAxMjYyNDg5MTQ0?cjc=lvxk4fy 

https://meet.google.com/hjj-jdrq-wzj
https://classroom.google.com/c/MzAxMjYyNDg5MTU2?cjc=wa3zi3d
https://classroom.google.com/c/NDIyNDU5MzI4Mjc1
https://classroom.google.com/c/NDIyNDU5MzI4Mjc1
https://classroom.google.com/c/NDEyNjE4MDA2ODQ4?cjc=javzcbu
https://classroom.google.com/c/NDEyNjE4MDA2ODQ4?cjc=javzcbu
https://meet.google.com/hjj-jdrq-wzj
https://classroom.google.com/c/MzAxMjYyNDg5MTQ0?cjc=lvxk4fy

