
"Затверджую" Розклад
Голова приймальної комісії - ректор консультацій та вступних випробувань

Центральноукраїнського державного педагогічного для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі
університету імені Володимира Винниченка на денну та заочну форми

здобуття освітнього ступеня МАГІСТР у 2022 році

професор Євген Соболь

29.08 30.08 15.09 16.09

понеділок вівторок четвер п'ятниця
014.04 Середня освіта

(Математика)

Консультація

до фахового вступного

випробування 

Математика

Консультація

до фахового вступного

випробування 

Математика

014.07 Середня освіта

(Географія)

Консультація

до фахового вступного

випробування

Географія та методика навчання 

географії

Консультація

до фахового вступного

випробування

Географія та методика навчання географії

014.08 Середня освіта

(Фізика)

Консультація

до фахового вступного

випробування 

Фізика

Консультація

до фахового вступного

випробування 

Фізика

014.10 Середня освіта

(Трудове навчання та технології)

Консультація

до фахового вступного

випробування

Теорія і методика трудового навчання

Консультація

до фахового вступного

випробування 

Теорія і методика трудового навчання

014.15 Середня освіта

(Природничі науки)

Консультація

до фахового вступного

випробування

Природничі науки та методика їхнього 

навчання

Консультація

до фахового вступного

випробування

Природничі науки та методика їхнього 

навчання

015.39 Професійна освіта (Цифрові 

технології)

Консультація

до фахового вступного

випробування 

Цифрові технології та методика 

професійного навчання

Консультація

до фахового вступного

випробування 

Цифрові технології та методика 

професійного навчання

Консультація до індивідуальної усної співбесіди 

з іноземної мови* - 11.00

Індивідуальна усна співбесіда з 

іноземної мови* - 9.00

Консультація до індивідуальної усної 

співбесіди з іноземної мови* - 11.00

Індивідуальна усна співбесіда з іноземної 

мови* - 9.00

Консультація

до фахового вступного

випробування - 13.00

Менеджмент - 11.00

Консультація

до фахового вступного

випробування - 13.00

Менеджмент - 11.00

112 Статистика

Консультація

до фахового вступного

випробування 

Математика та статистика

Консультація

до фахового вступного

випробування 

Математика та статистика

122 Комп’ютерні науки

Консультація

до фахового вступного

випробування

Комп’ютерні науки

Консультація

до фахового вступного

випробування 

Комп’ютерні науки

014.01 Середня освіта

(Українська мова і література)

Консультація

до фахового вступного

випробування 

Фахове випробування з 

фундаментальних філологічних 

дисциплін 

Консультація

до фахового вступного

випробування 

Фахове випробування з фундаментальних 

філологічних дисциплін

014.021 Середня освіта

(Англійська мова і література)

Консультація

до фахового вступного

випробування 

Англійська філологія

Консультація

до фахового вступного

випробування

Англійська філологія

014.022 Середня освіта

(Німецька мова і література)

Консультація

до фахового вступного

випробування 

Німецька філологія

Консультація

до фахового вступного

випробування 

Німецька філологія

035.043 Філологія. Германські мови 

та літератури (переклад включно), 

перша – німецька

Консультація

до фахового вступного

випробування

Теорія та практика перекладу німецької 

мови

Консультація

до фахового вступного

випробування 

Теорія та практика перекладу німецької 

мови

012 Дошкільна освіта

Консультація

до фахового вступного

випробування

Педагогіка

Консультація

до фахового вступного

випробування 

Педагогіка

013 Початкова освіта

Консультація

до фахового вступного

випробування

Педагогіка

Консультація

до фахового вступного

випробування

Педагогіка

Консультація до індивідуальної усної співбесіди 

з іноземної мови* - 11.00

Індивідуальна усна співбесіда з 

іноземної мови* - 9.00

Консультація до індивідуальної усної 

співбесіди з іноземної мови* - 11.00

Індивідуальна усна співбесіда з іноземної 

мови* - 9.00

Консультація

до фахового вступного

випробування - 13.00

Практична психологія - 11.00

Консультація

до фахового вступного

випробування - 13.00

Практична психологія - 11.00

231 Соціальна робота

Консультація

до фахового вступного

випробування 

Соціальна педагогіка

Консультація

до фахового вступного

випробування 

Соціальна педагогіка

014.12 Середня освіта

(Образотворче мистецтво)

Консультація

до фахового вступного

випробування 

Творчий конкурс із образотворчого 

мистецтва

Консультація

до фахового вступного

випробування 

Творчий конкурс із образотворчого 

мистецтва

014.13 Середня освіта (Музичне 

мистецтво)

Консультація

до фахового вступного

випробування 

Теорія і методика музичної освіти

Консультація

до фахового вступного

випробування 

Теорія і методика музичної освіти

024

Хореографія

Консультація

до фахового вступного

випробування 

Хореографічне мистецтво 

Консультація

до фахового вступного

випробування 

Хореографічне мистецтво 

014.11 Середня освіта

(Фізична культура)

Консультація

до фахового вступного

випробування 

Теорія та методика фізичного 

виховання і спорту

Консультація

до фахового вступного

випробування 

Теорія та методика фізичного виховання і 

спорту - 09.00

017 Фізична культура і спорт
Консультація до фахового вступного 

випробування 

Теорія та методика фізичного 

виховання і спорту

Консультація

до фахового вступного

випробування 

Теорія та методика фізичного виховання і 

спорту - 10.30

 вступники на основі ступеня МАГІСТРА (ОКР СПЕЦІАЛІСТА) можуть за їх вибором або подати результат МТНК, або скласти відповідний вступний іспит у ЦДПУ.

Всі вступні випробування до магістратури відбуваються у дистанційному форматі на платформі Google-клас

Початок консультацій                  13.00

Початок  іспитів            10.00

Заступник відповідального секретаря приймальної комісії В.В. Вдовенко

Факультет Спеціальність

І потік ІІ потік

014.03 Середня освіта

(Історія)
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Консультація

до фахового вступного

випробування 

Історія

073 Менеджмент

*Під час вступу на небюджетні конкурсні пропозиції, які передбачають складання МТНК (крім спеціальностей 081 «Право»),
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053 Психологія

Консультація

до фахового вступного

випробування 

Історія


