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  професор

25.05.2021 26.05.2021 19.07.2021 20.07.2021 26.07.2021 27.07.2021

вівторок середа понеділок вівторок понеділок вівторок

014.12 Середня освіта 

(Образотворче мистецтво)

Консультація до творчого 

конкурсу з композиції                                                      

(п'ятиповерховий корпус, 

ауд.502-а, о 14.20 год.)

Творчий конкурс із 

композиції                      

(п'ятиповерховий корпус, 

ауд. 502-а,  о 14.20 год.)

Консультація до творчого 

конкурсу з композиції                                                      

(п'ятиповерховий корпус, 

ауд.502-а, о 14.20 год.)

Творчий конкурс із 

композиції                      

(п'ятиповерховий корпус, ауд. 

502-а,  о 14.20 год.)

Консультація до творчого 

конкурсу з композиції                                                      

(п'ятиповерховий корпус, 

ауд.502-а, о 14.20 год.)

Творчий конкурс із 

композиції                      

(п'ятиповерховий корпус, ауд. 

502-а,  о 14.20 год.)

014.12 Середня освіта 

(Образотворче мистецтво)

Консультація до творчого 

конкурсу з вибраних питань 

педагогіки, психології та 

методики викладання 

образотворчого мистецтва                                                    

(п'ятиповерховий корпус, 

ауд.502, о 14.20 год.)

Творчий конкурс з 

вибраних питань 

педагогіки, психології та 

методики викладання 

образотворчого 

мистецтва                                                    

(п'ятиповерховий корпус, 

ауд.502, о 14.20 год.)

Консультація до творчого 

конкурсу з вибраних питань 

педагогіки, психології та 

методики викладання 

образотворчого мистецтва                                         

(п'ятиповерховий корпус, 

ауд.502, о 14.20 год.)

Творчий конкурс з 

вибраних питань педагогіки, 

психології та методики 

викладання образотворчого 

мистецтва                                                    

(п'ятиповерховий корпус, 

ауд.502, о 14.20 год.)

Консультація до творчого 

конкурсу з вибраних питань 

педагогіки, психології та 

методики викладання 

образотворчого мистецтва                                              

(п'ятиповерховий корпус, 

ауд.502, о 14.20 год.)

Творчий конкурс з 

вибраних питань педагогіки, 

психології та методики 

викладання образотворчого 

мистецтва                                                    

(п'ятиповерховий корпус, 

ауд.502, о 14.20 год.)

Консультація з теорії музики 

та сольфеджіо 

(п'ятиповерховий корпус, 

ауд.314, о 14.20 год.)

Теорія музики та 

сольфеджіо (п'ятиповерховий 

корпус, ауд.314, о 14.20 год.)

Консультація з теорії музики 

та сольфеджіо 

(п'ятиповерховий корпус, 

ауд.314, о 14.20 год.)

Теорія музики та 

сольфеджіо 

(п'ятиповерховий корпус, 

ауд.314, о 14.20 год.)

Консультація з теорії музики 

та сольфеджіо 

(п'ятиповерховий корпус, 

ауд.314, о 14.20 год.)

Теорія музики та 

сольфеджіо 

(п'ятиповерховий корпус, 

ауд.314, о 14.20 год.)

112   Статистика

Консультація з теорії 

ймовірності та 

математичної статистики           

(семиповерховий корпус,       

ауд.205, о 14.20 год.)

Теорія ймовірності та 

математична статистика 

(семиповерховий корпус,      

ауд. 205, 14.20 год.)

Консультація з теорії 

ймовірності та математичної 

статистики           

(семиповерховий корпус, 

ауд.205, о 14.00 год.)

Теорія ймовірності та 

математична статистика 

(семиповерховий корпус,   

ауд. 205, о 10.00 год.)

Консультація з теорії 

ймовірності та математичної 

статистики           

(семиповерховий корпус, 

ауд.205, о 14.00 год.)

Теорія ймовірності та 

математична статистика 

(семиповерховий корпус,   

ауд. 205, о 10.00 год.)

122 Комп'ютерні науки

Консультація з дискретної 

математики  та 

програмування        

(семиповерховий корпус,       

ауд.302, о 14.20 год.)

Дискретна математика  та 

програмування 

(семиповерховий корпус,      

ауд. 302, о 14.20 год.)

Консультація з дискретної 

математики  та 

програмування        

(семиповерховий корпус,              

ауд. 302,  о 14.00 год.)

Дискретна математика  та 

програмування 

(семиповерховий корпус,   

ауд. 302, о 10.00 год.)

Консультація з дискретної 

математики  та 

програмування        

(семиповерховий корпус,              

ауд. 302,  о 14.00 год.)

Дискретна математика  та 

програмування 

(семиповерховий корпус,   

ауд. 302, о 10.00 год.)

В. о. відповідального секретаря приймальної комісії

Загальна історія та теорія 

хореографічного мистецтва                          

(п'ятиповерховий корпус, 

ауд.313-а, о 10.00 год.)

Консультація із загальної 

історії та теорії 

хореографічного мистецтва                                      

(п'ятиповерховий корпус, ауд. 

313-а, о 14.00 год.)

Загальна історія та теорія 

хореографічного мистецтва                          

(п'ятиповерховий корпус, 

ауд.313-а, о 10.00 год.)

014.13 Середня освіта (Музиче 

мистецтво)

Фізико-

математичний 

факультет

Т. А. Нестеренко

Факультет

І потік ІІ потік ІІІ потік

                                        Дата                                               

Спеціальність            

Мистецький 

факультет

024 Хореографія

Консультація із загальної 

історії та теорії 

хореографічного мистецтва                                        

(п'ятиповерховий корпус, ауд. 

313-а, о 14.20 год.)

Загальна історія та теорія 

хореографічного 

мистецтва                          

(п'ятиповерховий корпус, 

ауд. 313-а, о 14.20 год.)

Консультація із загальної 

історії та теорії 

хореографічного мистецтва                                      

(п'ятиповерховий корпус, ауд. 

313-а, о 14.00 год.)

Розклад
додаткових вступних випробувань та консультацій 

 для осіб, які вступають на навчання

 для здобуття ступеня магістра за іншою спеціальністю

                                          Євген СОБОЛЬ  (денна та заочна форми здобуття освіти) 


