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Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1313 від 28.11.2018 р.
“Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2018/2019 навчальному
році”  17-19 квітня  2019  року в  Центральноукраїнському  державному
педагогічному  університеті  імені  Володимира  Винниченка  проводиться  другий
етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності  “Музичне мистецтво”
(вокально-хорове та інструментальне виконавство) серед студентів  закладів вищої
освіти.

Для участі в другому етапі олімпіади зі спеціальності  “Музичне мистецтво”
(вокально-хорове та інструментальне виконавство) запрошуються два-три студенти
– переможці першого етапу, яким необхідно до 10 березня 2019 року надіслати в
оргкомітет анкету учасника олімпіади (форма анкети додається).

Про участь в олімпіаді просимо дати підтвердження в оргкомітет на поштову
адресу  kafedra  _  voc  -  choral  @  ukr  .  net  до    17     березня 2019 року. Учасники олімпіади
повинні мати при собі паспорт, студентський квиток, посвідчення про відрядження.
Студенти,  які  прибули  для  участі  в  другому  етапі  олімпіади,  забезпечуються
гуртожитком та харчуванням у їдальні університету за власний рахунок.

Згідно  з  Методичними  рекомендаціями  щодо  проведення  Всеукраїнської
студентської  олімпіади,  затвердженими  наказом  Міністерства  освіти  і  науки
України № 1313 від 28.11.2018 р., витрати на відрядження студентів для участі в II
етапі змагань (у тому числі добові)  здійснюються за рахунок вищих навчальних
закладів, у яких вони навчаються.

Заїзд  і  реєстрація  учасників  –  17  квітня  2019  року з  8.00  за  адресою:
вул. Дворцова 5/5,  мистецький  факультет  Центральноукраїнського  державного
педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Адреса оргкомітету:
Деканат  мистецького  факультету  Центральноукраїнського  державного

педагогічного  університету   імені Володимира  Винниченка,  вул.  Дворцова  5/5,
м. Кропивницький,  25006.

Довідки на сайті: http  ://  www  .  kspu  .  kr  .  ua  /   та за телефонами:
+380679587770; +380993501808 – Растригіна Алла Миколаївна, завідувач кафедри
вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання; 
+380664862419 – Черкасов Володимир Федорович,  завідувач кафедри музичного
мистецтва і хореографії;
+380664130445  –  Колоскова  Жанна  Володимирівна,  старший  викладач  кафедри
вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання;
(0522) 22-47-73 – деканат мистецького факультету. 
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