
професор Є.Ю. Соболь

24.07.2021 26.07.2021 27.07.2021 28.07.2021

субота понеділок вівторок середа

014.04 Середня освіта 

(Математика) (на базі 

бакалавра)

014.08 Середня освіта 

(Фізика) (на базі бакалавра)

014.09 Середня освіта 

(Інформатика)

015.39 Професійна освіта 

(Цифрові технології)

015.36 Професійна освіта 

(Технологія виробів легкої 

промисловості)

112 Статистика

122 Комп’ютерні науки 

24.07.2021 26.07.2021 27.07.2021 28.07.2021

субота понеділок вівторок середа

012 Дошкільна освіта

013 Початкова освіта

016 Спеціальна освіта

053 Психологія

231 Соціальна робота

14.03 Середня освіта 

(Історія) (на базі 

бакалавра)

Технологічна підготовка 

(семиповерховий корпус,

ауд. № 313)

Вища математика та інформатика

(семиповерховий корпус,

ауд. № 205)

Інформатика

(семиповерховий корпус,

ауд. № 105)

Анатомія та фізіологія 

(двоповерховий корпус, ауд. № 38)

Загальна психологія 

(двоповерховий корпус, ауд. № 

52)

Педагогіка (двоповерховий корпус, 

ауд. № 38)

Педагогіка 

(двоповерховий 

корпус, ауд. № 

38)

Українська мова 

(на базі 

бакалавра) 

(двоповерховий 

корпус, ауд. № 41)

30.07.2021

п'ятниця

Математика (семиповерховий корпус, 

ауд. 105)

Фізика (семиповерховий корпус, ауд. 

503)

Інформатика

(семиповерховий корпус,

ауд. № 105)

Комп’ютерна підготовка 

(семиповерховий корпус,

ауд. № 308)

Історія (двоповерховий корпус, 

ауд. 30)

Консультація з математики  (семиповерховий 

корпус, ауд. 105)

Консультація з фізики  (семиповерховий 

корпус, ауд. 503)

Консультація з 

предмету з переліку* 

(для пільгових 

категорій, на базі 

молодшого 

спеціаліста) 

(семиповерховий 

корпус, ауд. 502)

Фізико-

математичний

Факультет 

історії та права

Факультет                                       Дата                                                  

Спеціальність            

Предмет із переліку* 

(для пільгових 

категорій, на базі 

молодшого 

спеціаліста) 

(семиповерховий 

корпус, ауд. 502)

                                      Дата                                                  

Спеціальність            

Центральноукраїнського державного педагогічного для участі в конкурсному відборі осіб, які вступають на ІІ курс 

університету імені Володимира Винниченка денної, заочної форми здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста

Педагогіки та 

психології

Консультація з 

української мови 

(для пільгових 

категорій, на базі 

молодшого 

спеціаліста) 

(двоповерховий 

корпус, ауд. № 52)

Українська мова 

(для пільгових 

категорій, на базі 

молодшого 

спеціаліста) 

(двоповерховий 

корпус, ауд. № 52)

30.07.2021

Консультація з інформатики (семиповерховий 

корпус, ауд. № 105)

"Затверджую" Розклад
Голова приймальної комісії - в.о. ректора консультацій, фахових вступних випробувань у 2021 році

29.07.2021

четвер

або бакалавра за іншою спеціальністю на вакантні місця набору 2020 року

Факультет

Консультація з комп'ютерної підготовки, 

(семиповерховий корпус, ауд. № 308)

Консультація з технологічної підготовки, 

(семиповерховий корпус, ауд. № 313)

Консультація з 

предмету з переліку* 

(для пільгових 

категорій, на базі 

молодшого спеціаліста) 

(семиповерховий 

корпус, ауд. 502)

Предмет із переліку* 

(для пільгових 

категорій, на базі 

молодшого 

спеціаліста) 

(семиповерховий 

корпус, ауд. 502)

Консультація з 

української мови та 

літератури (для 

пільгових категорій, 

на базі молодшого 

спеціаліста) 

(двоповерховий 

корпус, ауд. № 52)

Консультація з педагогіки 

(на базі молодшого 

спеціаліста) 

(двоповерховий корпус, 

ауд. № 38)

Консультація з 

української мови (на 

базі бакалавра) 

(двоповерховий 

корпус, ауд. № 41)

Консультація з вищої математики та 

інформатики (семиповерховий корпус, ауд. № 

205)

Консультація з інформатики (семиповерховий 

корпус, ауд. № 105)

29.07.2021

четвер п'ятниця

Консультація з Анатомії та фізіології 

(двоповерховий корпус, ауд. № 38)

Консультація із Загальної психології 

(двоповерховий корпус, ауд. № 38)

Консультація з Педагогіки (двоповерховий 

корпус, ауд. № 38)

Консультація з історії (двоповерховий корпус, 

ауд. 30)

Українська мова і 

література (для 

пільгових категорій, 

на базі молодшого 

спеціаліста) 

(двоповерхровий 

корпус, 52 ауд.)



052 Політологія

081 Право

Консультація з 

української мови та 

літератури (для 

пільгових категорій, 

на базі молодшого 

спеціаліста) 

(двоповерховий 

корпус, ауд. № 52)

Українська мова і 

література (для 

пільгових категорій, 

на базі молодшого 

спеціаліста) 

(двоповерхровий 

корпус, 52 ауд.)

Консультація з 

предмету з переліку* 

(для пільгових 

категорій, на базі 

молодшого спеціаліста) 

(семиповерховий 

корпус, ауд. 502)

Предмет із переліку* 

(для пільгових 

категорій, на базі 

молодшого 

спеціаліста) 

(семиповерховий 

корпус, ауд. 502)

Факультет 

історії та права

Вступ до політології 

(двоповерховий корпус, ауд. 33)

Теорія держави та права і 

конституційне право України 

(двоповерховий корпус, ауд. № 25)

Консультація зі Вступу до політології 

(двоповерховий корпус, ауд. 52)

Консультація з Теорії держави та права і 

конституційного права України (двоповерховий 

корпус, ауд. № 25)



24.07.2021 26.07.2021 27.07.2021 28.07.2021

субота понеділок вівторок середа

014.02 Середня освіта (Мова і 

література (англійська)

014.02 Середня освіта (Мова і 

література (німецька)

035.041 Філологія. Германські 

мови та літератури (переклад 

включно), перша – англійська

035.043 Філологія. Германські 

мови та літератури (переклад 

включно), перша – німецька

035.10 Філологія (Прикладна 

лінгвістика)

035.10 Філологія (Прикладна 

лінгвістика)

014.01 Середня освіта 

(Українська та 

англійська мови і 

літератури) (на базі 

бакалавра)

061 Журналістика (на базі 

бакалавра)

014.06 Середня освіта 

(Хімія)

Консультація з предмету з 

переліку* (для пільгових 

категорій, на базі молодшого 

спеціаліста) 

(семиповерховий корпус, 

ауд. 502)

Предмет із переліку* 

(для пільгових 

категорій, на базі 

молодшого 

спеціаліста) 

(семиповерховий 

корпус, ауд. 502)

014.07 Середня освіта 

(Географія) (на базі 

бакалавра)

014.15 Середня освіта 

(Природничі науки)

Консультація з предмету з 

переліку* (для пільгових 

категорій, на базі молодшого 

спеціаліста) 

(семиповерховий корпус, 

ауд. 502)

Предмет із переліку* 

(для пільгових 

категорій, на базі 

молодшого спеціаліста) 

(семиповерховий 

корпус, ауд. 502)

Природничі науки

(вул. Нейгауза, 14/44,

навчальний корпус

Німецька мова (семиповерховий 

корпус,

ауд. № 601)

Англійська мова (семиповерховий 

корпус,

ауд. № 709)

Німецька мова (семиповерховий 

корпус,

ауд. № 601)

Англійська мова (семиповерховий 

корпус,

ауд. № 709)

Німецька мова (семиповерховий 

корпус,

ауд. № 601)

Географія   (вул. Нейгауза, 14/44,

навчальний корпус

№ 6, ауд. № 21)

Консультація з Англійської мови 

(семиповерховий корпус,

ауд. № 709)

Консультація з Німецької мови 

(семиповерховий корпус,

ауд. № 601)

Консультація з української мови та літератури 

(п'ятиповерховий корпус, 

ауд. № 312)

Українська мова та література 

(п'ятиповерховий корпус, 

ауд. № 312)

Англійська мова (семиповерховий 

корпус,

ауд. № 709)

Природничо-

географічний

Філології та 

журналістики

Українська мова і 

література (для 

пільгових категорій, 

на базі молодшого 

спеціаліста) 

(двоповерхровий 

корпус, 52 ауд.)

Консультація з 

предмету з переліку* 

(для пільгових 

категорій, на базі 

молодшого 

спеціаліста) 

(семиповерховий 

корпус, ауд. 502)

Предмет із переліку* 

(для пільгових 

категорій, на базі 

молодшого 

спеціаліста) 

(семиповерховий 

корпус, ауд. 502)

Основи журналістики 

(п'ятиповерховий 

корпус, ауд. № 412)

Хімія

(вул. Нейгауза, 14/44,

навчальний корпус

№ 6, ауд. № 13)

Іноземних мов

Консультація з Німецької мови 

(семиповерховий корпус,

ауд. № 601)

Факультет                                       Дата                                                  

Спеціальність            

Консультація з 

української мови та 

літератури (для 

пільгових категорій, 

на базі молодшого 

спеціаліста) 

(двоповерховий 

корпус, ауд. № 52)

30.07.2021

п'ятниця

Консультація з основ журналістики 

(п'ятиповерховий 

корпус, ауд. № 412)

Консультація з Хімії

(вул. Нейгауза, 14/44,

навчальний корпус

Консультація з Природничих наук 

(вул. Нейгауза, 14/44,

навчальний корпус

Консультація з географії (вул. Нейгауза, 14/44,

навчальний корпус

№ 6, ауд. № 21)

29.07.2021

четвер

Консультація з Англійської мови 

(семиповерховий корпус,

ауд. № 709)

Консультація з Англійської мови 

(семиповерховий корпус,

ауд. № 709)

Консультація з Німецької мови 

(семиповерховий корпус,

ауд. № 601)



24.07.2021 26.07.2021 27.07.2021 28.07.2021

субота понеділок вівторок середа

014.12 Середня освіта 

(Образотворче мистецтво)

Консультація до фахового 

творчого конкурсу з музичного 

мистецтва (12.00) 

(Двоповерховий корпус, актова 

зала)

023 Образотворче 

мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація

024 Хореографія

Відповідальний секретар приймальної комісії

Хореографічне мистецтво

(вул. Верхня Пермська, 3, 

факультет фізичного виховання)

Фізична підготовка та історія 

фізичної культури

(вул. Верхня Пермська, 3,

факультет фізичного виховання)

Основи спортивної та професійної 

діяльності тренера-викладача з виду 

спорту

(вул. Верхня Пермська, 3,

факультет фізичного виховання)

30.07.2021

п'ятниця

Образотворче мистецтво 

(живопис)

(п'ятиповерховий корпус ауд. 506)

Фаховий творчий конкурс з 

музичного мистецтва ІІ етап (08:00) 

(двоповерховий корпус, актова 

зала)

Образотворче мистецтво 

(живопис)

(п'ятиповерховий корпус ауд. 506)

* На небюжетні конкурсні пропозиції абітурієнти пільгових категорій, які складають вступні 

іспити замість ЗНО, мають право обрати один із предмету:  історія України, або математика, або 

іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія

Вдовенко В.В.

Початок екзаменів          о 10.00 год. Початок консультацій    о 12.00 год.

017 Фізична культура і 

спорт

Консультація з 

української мови та 

літератури (для 

пільгових категорій, 

на базі молодшого 

спеціаліста) 

(двоповерховий 

корпус, ауд. № 52)

Консультація з Фізичної підготовки та історї 

фізичної культури

Консультація з предмету 

з переліку* (для пільгових 

категорій, на базі 

молодшого спеціаліста) 

(семиповерховий корпус, 

ауд. 502)

Предмет із переліку* 

(для пільгових 

категорій, на базі 

молодшого 

спеціаліста) 

(семиповерховий 

корпус, ауд. 502) 10.00

Фізичного 

виховання

014.11 Середня освіти

(Фізична культура)

Мистецький

014.13 Середня освіти

(Музичне мистецтво)

Факультет                                       Дата                                                  

Спеціальність            

Консультація з 

української мови та 

літератури (для 

пільгових категорій, 

на базі молодшого 

спеціаліста) 

(двоповерховий 

корпус, ауд. № 52)

Українська мова і 

література (для 

пільгових категорій, 

на базі молодшого 

спеціаліста) 

(двоповерхровий 

корпус, 52 ауд.)

Предмет із переліку* 

(для пільгових 

категорій, на базі 

молодшого спеціаліста) 

(семиповерховий 

корпус, ауд. 502) 10.00Консультація з 

предмету з переліку* 

(для пільгових 

категорій, на базі 

молодшого спеціаліста) 

(семиповерховий 

корпус, ауд. 502)

Предмет із переліку* 

(для пільгових 

категорій, на базі 

молодшого 

спеціаліста) 

(семиповерховий 

корпус, ауд. 502) 10.00

Консультація з Основ спортивної та професійної 

діяльності тренера-викладача з виду спорту

29.07.2021

четвер

Українська мова і 

література (для 

пільгових категорій, 

на базі молодшого 

спеціаліста) 

(двоповерхровий 

корпус, 52 ауд.)

Консультація з Образотворчого мистецтва

(п'ятиповерховий корпус ауд. 506)

Фаховий творчий конкурс з музичного 

мистецтва І етап (08:00) (двоповерховий 

корпус, актова зала)

Консультація з Образотворчого мистецтва

(п'ятиповерховий корпус ауд. 506)

Консультація Хореографічного мистецтва

(вул. Верхня Пермська, 3, факультет 

фізичного виховання)


