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п'ятниця п'ятниця п'ятниця вівторок середа

 Творчий залік з 

музичного мистецтва

 Творчий залік з 

музичного мистецтва

 Творчий залік з 

музичного мистецтва

 Творчий залік з 

музичного мистецтва

 Творчий залік з 

музичного мистецтва

Очна реєстрація : 

10.00-10.45 год 

Початок творчого 

заліку об 11.00

Творчий залік з 

образотворчого 

мистецтва.              Очна 

реєстрація :  10.00-10.45 

год.    Початок творчого 

заліку об 11.00

Творчий залік з 

образотворчого 

мистецтва.            Очна 

реєстрація : 10.00-

10.45 год Початок 

творчого заліку об 

11.00

Творчий залік з 

образотворчого 

мистецтва.            Очна 

реєстрація : 10.00-10.45 

год Початок творчого 

заліку об 11.00

Творчий залік з 

образотворчого 

мистецтва.            Очна 

реєстрація :  7.45-8.00 

год.            Початок 

творчого заліку о 8.00

Творчий залік з 

образотворчого 

мистецтва.            

Очна реєстрація : 

10.00-10.45 год 

Початок творчого 

заліку об 11.00

Творчий залік з фізичної 

культури, очна 

реєстрація:      9.00 - 

9.45,           початок 

творчого заліку об 10.00

Творчий залік з 

фізичної культури, 

очна реєстрація:    9.00 

- 9.45,        початок 

творчого заліку об 

10.00

Творчий залік з 

фізичної культури, 

очна реєстрація:     9.00 

- 9.45,         початок 

творчого заліку об 

10.00

Творчий залік з 

фізичної культури, 

очна реєстрація:   10.00 

- 10.45,     початок 

творчого заліку об 

11.00

Творчий залік з 

фізичної культури, 

очна реєстрація: 

10.00 - 10.45,    

початок творчого 

заліку об 11.00

Центральноукраїнського державного педагогічного для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра 

університету імені Володимира Винниченка на основі повної загальної середньої освіти 

"Затверджую"   Розклад
Голова приймальної комісії - ректор творчих заліків 2020 року
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014.13 Середня освіта 

(Музичне мистецтво)

(двоповерховий корпус, актова зала)

014.12 Середня освіта             

(Образотворче 

мистецтво)

(п'ятиповерховий корпус, ауд. № 506)

за спеціальностями денної та заочної форм навчання

Факультет                    Дата                                                         

Спеціальність            

Час реєстрації та 

початок творчого 

заліку

Відповідальний секретар приймальної комісії Вікторія ВДОВЕНКО
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014.11 Середня освіта 

(Фізична культура)

(факультет фізичного виховання, вул. Верхня Пермська, 3)


