
30 червня 2022 16 липня 2022 18 липня 2022 15 серпня 2022 16 серпня 2022

Четвер Субота Понеділок Понеділок Вівторок

                 Початок консультацій о 12:00

                 Відповідальний секретар приймальної комісії

ІІ потік (бюджет)

Консультація до творчого 
конкурсу з фізичної 

культури 
(дистанційно)

І потік (бюджет)
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ви
хо

ва
нн

я Творчий конкурс з 
фізичної культури ( 

спортзал корпусу № 4 о 
12:30)

Творчий конкурс з 
хореографії (спортзал 

корпусу № 4 о 9:00)

Консультація 
до творчого 
конкурсу з 
фізичної 
культури

(дистанційно)

"Затверджую"

Творчий 
конкурс з 

образотворчого 
мистецтва  

(п'ятиповерхови
й корпус ауд. 

508  о 9:00)

  Розклад
Голова приймальної комісії - ректор

                    Центральноукраїнського державного педагогічного
                  університету імені Володимира Винниченка

консультацій, творчих заліків та творчих конкурсів 2022 року
які передбачають перевірку та оцінювання творчих та/або фізичних здібностей 
вступника для участі в конкурсному відборі при вступі на денну, заочну форми

                 професор Євген СОБОЛЬ

Факультет                               Дата                                                       
                                                   

         Спеціальність            

06 липня 2022

Творчий 
конкурс з 
фізичної 

культури ( 
спортзал 

корпусу № 4 о 
12:30)

П’ятниця

на основі повної загальної середньої освіти

Середа Четвер

 здобуття освітнього ступеня бакалавра 

Тетяна НЕСТЕРЕНКО

Консультація до творчого 
конкурсу з образотворчого 

мистецтва
(дистанційно)

Творчий конкурс з 
образотворчого 

мистецтва  
(п'ятиповерховий 

корпус ауд. 508  о 9:00)

Творчий конкурс з 
хореографії  

(дистанційно о 9:00)

Консультація до 
творчого 

конкурсу з 
образотворчого 

мистецтва
(дистанційно)

Консультація до 
творчого конкурсу з 

образотворчого 
мистецтва

(дистанційно)

Консультація до 
творчого конкурсу з 
фізичної культури  

(дистанційно)

Консультація до 
творчого 

конкурсу з 
фізичної 
культури 

(дистанційно)

ІІІ потік (бюджет)

023 Образотворче 
мистецтво, 

декоративне 
мистецтво, реставрація

017 Фізична культура і 
спорт

Додаткова сесія: творчий конкурс дистанційно- 
виключно комерція 

Творчий конкурс з 
образотворчого мистецтва  
 (п'ятиповерховий корпус 

ауд. 508  о 9:00)

Творчий конкурс з 
фізичної культури ( 

спортзал корпусу № 4 
о 12:30)

07 липня 2022

Творчий конкурс з 
образотворчого 

мистецтва  
(п'ятиповерховий 

корпус дистанційно  о 
9:00)

024 Хореографія

Консультація 
до творчого 
конкурсу з 
хореографії

 (дистанційно)

Консультація 
до творчого 
конкурсу з 

образотворчог
омистецтва

(дистанційно)

01 липня 2022

Творчий конкурс з 
фізичної культури ( 
дистанційно о 12:30)

Консультація до творчого 
конкурсу з хореографії

 (дистанційно

Творчий конкурс з 
хореографії (спортзал 

корпусу № 4 о 9:00)

Консультація до 
творчого 

конкурсу з 
хореографії

 (дистанційно

Консультація до 
творчого конкурсу з 

хореографії
 (дистанційно)

Творчий 
конкурс з 

хореографії 
(спортзал 

корпусу № 4 о 
9:00)


