
"Затверджую"

Голова приймальної комісії - ректор

Центральноукраїнського державного педагогічного

університету імені Володимира Винниченка

професор

01.07.2019 02.07.2019 03.07.2019 04.07.2019

понеділок вівторок середа четвер

081 Право

Консультація до Єдиного 

вступного іспиту з іноземної 

мови (двоповерховий корпус,

ауд. № 1)

Єдиний вступний іспит з 

іноземної (англійської, 

німецької, французької або 

іспанської) мови 

(двоповерховий корпус,

ауд. № 1)

Консультація до Єдиного 

фахового вступного випробування 

з права та загальних навчальних 

правничих компетентностей 

(двоповерховий корпус,

ауд. № 1)

Єдине фахове вступне 

випробування з права та 

загальних навчальних 

правничих компетентностей 

(двоповерховий корпус,

ауд. № 1)

01.08.2019 02.08.2019

четвер п'ятниця

Консультація з Теорії 

міжнародних відносин 

(двоповерховий корпус,

ауд. № 22-в)

Теорія міжнародних 

відносин 

(двоповерховий корпус,

ауд. № 22-в)

31.07.2019 01.08.2019

середа четвер

Консультація з Практичної 

психології (двоповерховий 

корпус, ауд. № 25)

Практична психологія

(двоповерховий корпус,

ауд. № 25)

31.07.2019 01.08.2019

середа четвер

Консультація з педагогічних 

систем і технологій

Педагогічні системи і 

технології

30.07.2019 31.07.2019

вівторок середа

Консультація з Прикладної 

математики та інформатики

Прикладна математика та 

інформатика

Відповідальний секретар приймальної комісії Подопригора Н.В.

                             Дата                                               

Спеціальність            

для осіб, які мають право на спеціальні умови участі 

вступних випробувань та консультацій в 2019 році 

в конкурсному відборі при вступі на денну та заочну форми 

Початок випробувань    о 10.00 год.Початок консультацій    о 12.00 год.

Факультет

здобуття освітнього ступеня магістр (без ЗНО)

Історії та 

права
291 Міжнародні 

відносини, суспільні 

комунікації та 

регіональні студії

Консультація до Єдиного 

вступного іспиту з іноземної 

мови (двоповерховий корпус,

ауд. № 1)

Єдиний вступний іспит з 

іноземної (англійської або 

німецької) мови 

(двоповерховий корпус,

ауд. № 1)

Розклад

053 Психологія

Консультація до Єдиного 

вступного іспиту з іноземної 

мови (двоповерховий корпус,

ауд. № 1)

Єдиний вступний іспит з 

іноземної (англійської або 

німецької) мови 

(двоповерховий корпус,

ауд. № 1)

О. А. Семенюк

122 Комп’ютерні науки

Консультація до Єдиного 

вступного іспиту з іноземної 

мови (двоповерховий корпус,

ауд. № 1)

Єдиний вступний іспит з 

іноземної (англійської або 

німецької) мови 

(двоповерховий корпус,

ауд. № 1)

(семиповерховий корпус, ауд. № 302 )

Фізико-

математичний 

 (двоповерховий корпус, ауд. № 38)

073 Менеджмент 

(Управління 

навчальним 

закладом)

Консультація до Єдиного 

вступного іспиту з іноземної 

мови (двоповерховий корпус,

ауд. № 1)

Єдиний вступний іспит з 

іноземної (англійської або 

німецької) мови 

(двоповерховий корпус,

ауд. № 1)

Педагогіки та 

психології


