
"Затверджую"

Голова приймальної комісії - ректор

Центральноукраїнського державного педагогічного додаткових фахових вступних випробувань та консультацій в 2019 р. 

університету імені Володимира Винниченка

професор

23.07.2019 24.07.2019 25.07.2019 26.07.2019

вівторок середа четвер п'ятниця

23.07.2019 24.07.2019 25.07.2019 26.07.2019

вівторок середа четвер п'ятниця

011 Освітні, педагогічні науки 

(Педагогіка вищої школи)

Консультація з Педагогічних 

систем і технологій 

(двоповерховий корпус, 

ауд.№33)

Педагогічні системи і 

технології (двоповерховий 

корпус, ауд. № 33)

053 Психологія

Консультація з загальної 

психології    (двоповерховий 

корпус, ауд.38)

Загальна психологія                   

(двоповерховий корпус, 

ауд.№38)

073 Менеджмент

Консультація з Управління 

освітніми системами 

(двоповерховий корпус, 

ауд.№38)

Управління освітніми 

системами      

(двоповерховий корпус, 

ауд.№38)

23.07.2019 24.07.2019 25.07.2019 26.07.2019

вівторок середа четвер п'ятниця

081 Право

Консультація з Галузевого 

права (двоповерховий корпус, 

ауд. № 30)

Галузеве право 

(двоповерховий корпус, 

ауд.№30)

262 Правоохоронна діяльність

Консультація з Основ 

галузевого права 

(двоповерховий корпус, 

ауд.№52)

Основи галузевого права 

(двоповерховий корпус, 

ауд.№52)

291 Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії

Консультація з Загальної теорії 

політики (двоповерховий 

корпус, ауд. № 23)

Загальна теорія політики 

(двоповерховий корпус, 

ауд.№23)

 Консультація до творчого 

конкурсу з композиції

Творчий конкурс з 

композиції

Консультація з музичних 

дисциплін
Музичні дисципліни

014.11 Середня освіта (Фізична 

культура)

017 Фізична культура і спорт

Н.В. Подопригора

для участі в конкурсному відборі осіб, які вступають на денну, заочну

форми здобуття освітнього ступеня магістра за іншою спеціальністю

Консультація з Освітніх 

технологій (двоповерховий 

корпус, ауд. № 49)

Освітні технології 

(двоповерховий корпус, 

ауд.№49)

Фізична підготовка та 

повідомлення з теоретичних 

питань фізичної культури                          

(вул. Верхня Пермська, 3,

факультет фізичного виховання)

(вул. Полтавська, 35, ауд. № 301)

Джерела вітчизняної та 

всесвітньої історії 

(двоповерховий корпус, ауд. 

№ 30)

Початок іспитів       о 10.00 год.Початок консультацій    о 12.00 год.

Фізичного виховання

 Консультація з фізичної 

підготовки та повідомлення з 

теоретичних питань фізичної 

культури (вул.Верхня 

Пермська,3, факультет 

фізичного виховання)

014.13 Середня освіта (Музичне 

мистецтво)

 (мистецький факультет, вул. Дворцова, 5, ауд. № 9)

Мистецький

014.12 Середня освіта 

(Образотворче мистецтво)

Історії та права

014.03 Середня освіта (Історія)

Консультація з Джерел 

вітчизняної та всесвітньої 

історії (двоповерховий 

корпус, ауд. № 30)

Педагогіка                                                       

(двоповерховий корпус, 

ауд.№33)

Факультет                                           Дата                                               

Спеціальність            

013 Початкова освіта
Педагогіки та 

психології

012 Дошкільна освіта

231 Соціальна робота

Консультація з Педагогіки 

(двоповерховий корпус, 

ауд.№33)

Факультет                                             Дата                                               

Спеціальність            

Іноземних мов
014.02 Середня освіта (Мова і 

література (англійська)

Консультація з Англійської 

мови (семиповерховий корпус, 

ауд. № 601)

 Англійська мова 

(семиповерховий корпус, 

ауд. № 601)

Консультація з творчої 

роботи (п'ятиповерховий 

корпус, ауд. № 412)

Творча робота (есе)

(п'ятиповерховий корпус, ауд. 

№ 412)

 Філології та 

журналістики

014.01 Середня освіта 

(Українська мова і література)

Природничо-

географічний

014.15 Середня освіта 

(Природничі науки)

Консультація з Біології

(вул. Нейгауза, 14/44,

навчальний корпус

№ 6, ауд. № 21)

014.07 Середня освіта 

(Географія)

Консультація з Історії науки і 

техніки  (семиповерховий 

корпус, ауд. № 214)

Історія науки і техніки 

(семиповерховий корпус, 

ауд.№214)

Біологія                                                               

(вул. Нейгауза, 14/44,

навчальний корпус

№ 6, ауд. № 21)

Географія
(вул. Нейгауза, 14/44,

навчальний корпус

№ 6, ауд. № 7)

О. А. Семенюк

Факультет                                             Дата                                               

Спеціальність                                       

Розклад

Відповідальний секретар приймальної комісії

Консультація з Географії

(вул. Нейгауза, 14/44,

навчальний корпус

№ 6, ауд. № 7)

Фізико-математичний 

011 Освітні, педагогічні науки 

(Освітні вимірювання. Гендерні 

студії: науковий аспект)

014.04 Середня освіта 

(Математика)

014.08 Середня освіта (Фізика)

014.10 Середня освіта (Трудове 

навчання та технології)

112 Статистика 

122 Комп’ютерні науки


