
"Затверджую"

Голова приймальної комісії - ректор Розклад
Центральноукраїнського державного педагогічного додаткових вступних випробувань та консультацій 

університету імені Володимира Винниченка
 для осіб, які вступають на навчання

 для здобуття ступеня магістра за іншою спеціальністю

  професор                                           Олег СЕМЕНЮК  (денна та заочна форми здобуття освіти) 

Факультет

І потік ІІ потік
24.06.2020 25.06.2020 13.08.2020 14.08.2020

середа четвер четвер п'ятниця

112   Статистика

122 Комп'ютерні науки

Відповідальний секретар приймальної комісії  Вдовенко В.В. 

                             Дата                                  
             Спеціальність            

Мистецький 
факультет

014.12 Середня освіта 
(Образотворче мистецтво) 

(денна)

Консультація з вибраних 
питань педагогіки, 

психології та методики 
викладання образотворчого 
мистецтва                                 
       (вул. Дворцова, 5, ауд, 27, 

о 12.30 год.)

Творчий конкурс із 
вибраних питань 

педагогіки, психології та 
методики викладання 

образотворчого мистецтва 
                           (вул. 

Дворцова, 5, ауд, 27,        о 
14.00 год.)

Консультація з вибраних 
питань педагогіки, психології 

та методики викладання 
образотворчого мистецтва       

                                  
(п'ятиповерховий корпус,      

ауд, 506,  о 12.30 год.)

Творчий конкурс із 
вибраних питань педагогіки, 

психології та методики 
викладання образотворчого 

мистецтва                            
(п'ятиповерховий корпус,      

ауд, 506,  о 12.30 год.)

014.12 Середня освіта 
(Образотворче мистецтво) 

(заочна)

Консультація до творчого 
конкурсу з композиції             
                                         (вул. 
Дворцова, 5, ауд, 27,        о 
14.00 год.)

Творчий конкурс із 
композиції                      
(вул. (вул. Дворцова, 5, ауд, 
27,       о 14.00 год.)

Консультація до творчого 
конкурсу з композиції                
                                      
(п'ятиповерховий корпус,      
ауд, 506,  о 12.30 год.)

Творчий конкурс із 
композиції                      
(п'ятиповерховий корпус,      
ауд, 506,  о 12.30 год.)

Фізико-
математичний

Консультація з теорії 
ймовірності та 
математичної статистики       
    (семиповерховий корпус,      
 ауд № 205 о 14.20 год.)

Теорія ймовірності та 
математична статистика 
(семиповерховий корпус,      
ауд № 205 о 12.40 год.)

Консультація з теорії 
ймовірності та математичної 
статистики           
(семиповерховий корпус, ауд № 
205 о 14.20 год.)

Теорія ймовірності та 
математична статистика 
(семиповерховий корпус,   ауд 
№ 205 о 12.40 год.)

Консультація з дискретної 
математики  та 
програмування        
(семиповерховий корпус,       
ауд № 302  о 14.20 год.)

Дискретна математика  та 
програмування 
(семиповерховий корпус,      
ауд №302 о 12.40 год.)

Консультація з дискретної 
математики  та 
програмування        
(семиповерховий корпус,             
 ауд №302  о 14.20 год.)

Дискретна математика  та 
програмування 
(семиповерховий корпус,   ауд 
№302 о 12.40 год.)


	Лист1

