і

ЗАТВЕРДЖУЮ
.Одрехівськиі

Гол*

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ У 201Ж О Д

І. ВСТУПШ ВИПРОБУВАННЯ НА ОР «БАКАЛАВР»

:

;

на базі повної загальної середньої освіти (ПЗСО): денна форма навчання

Прийом заяв - з 10.00 год. 12 липня по 18.00 год. 20 липня 2018 року
Консультація - 20 липня 2018 р. о 18.00 год. на площі перед головним корпусом
Порядковий
номер
випробув.

Назва випробування,
окремо для кожної освітньої
програми

Дата проведення Тривалість
(в академ.
випробування
годинах)

8

Дизайн середовища
Графічний дизайн
Дизайн одягу (взуття)
Реставрація творів мистецтва
Актуальні мистецькі практики

9.00 год.

Живопис

8

Художня кераміка
Художнє скло
Художній метал
Художнє ткацтво
Художній розпис тканин
Художнє дерево
Сакральне мистецтво
Монументальний живопис

9.00 год.

Скульптура

8

Монументально-декоративна скульптура

9.00 год.

Композиція

1-ий
21.07.2018 р.

творчий
конкурс

Назви освітніх програм, вступники на які Час початку
складають дане випробування
випроб.

Оцінювання вступного випробовування - 22.07.2018 р. з 9.00 до 18.00 год.
Затвердження результатів - 23.07.2018 р. о 11.00 год.
Оголошення результатів - 23.07.2018 р. о 18.00 год.

8

Рисунок
ІІ-Й
творчий
конкурс

24.07.2018 р.

8

Композиція

Монументальний живопис
Монументально-декоративна скульптура
Сакральне мистецтво
Реставрація творів мистецтва
Актуальні мистецькі практики
Дизайн середовища
Графічний дизайн
Дизайн одягу (взуття)
Художня кераміка
Художнє скло
Художній метал
Художнє ткацтво
Художній розпис тканин
Художнє дерево

9.00 год.

9.00 год.

Оцінювання вступного випробовування - 25.07.201 8 р. з 8.00 до 15.00 год.
Затвердження результатів - 25.07.2018 р. о 15.00 го д.
Оголошення результатів - 25.07.2018 р. о 19.00 год.

2
Історія української художньої
культури
1-й
творчий
конкурс

11.00 год.
Мистецтвознавство

25.07.2018 р.
Історія світової художньої культури

2

14.00 год.

Оцінювання вступного випробовування - 25.07.2018 р. з 16.00 до 18.00 год.
Затвердження результатів - 26.07.2018 р. о 11.00 год.
Оголошення результатів - 26.07.2018 р. о 19.00 год.

для осіб, які
мали право
не складати

зно

Українська мова та література
(вступне випробування лише для
окремих категорій абітурієнтів

23.07.2018 р.

2

Всі освітні програми ОР «Бакалавр»

11.00 год.

Історія України
вступне випробування лише для
окремих категорій абітурієнтів

23.07.2018 р.

2

Всі освітні програми ОР «Бакалавр»

14.00 год.

Дизайн середовища
Графічний дизайн
Дизайн одягу (взуття)
Реставрація творів мистецтва
Актуальні мистецькі практики

9.00 год.

Оцінювання вступного випробовування - 23.07.2018 р. з 9.00 до 18.00 год.
Затвердження результатів - 24.07.2018 р. о 11.00 год.
Оголошення результатів - 24.07.2018 р. о 18.00 год.

8

Живопис
ІІІ-й
творчии
конкурс

26.07.2018 р.

Композиція

8

Монументальний живопис
Монументально-декоративна скульптура
Сакральне мистецтво

9.00 год.

8

Рисунок

Художня кераміка
Художнє скло
Художній метал
Художнє ткацтво
Художній розпис тканин
Художнє дерево

9.00 год.

Оцінювання вступного випробовування - 27.07.2018 р. з 9.00 до 18.00 год.
Затвердження результатів - 28.07.2018 р. о 11.00 год.
Оголошення результатів - 28.07.2018 р. о 18.00 год.

для осіб, які
Іноземна мова
мали право
вступне випробування лише для
не складати
окремих категорій абітурієнтів
ЗНО

26.07.2018 р.

2

Менеджмент мистецтва
Історія і теорія культури та мистецтва, артекспертиза

Оцінювання вступного випробовування - 26.07.2018 р. з 9.00 до 18.00 год.
Затвердження результатів - 27.07.2018 р. о 11.00 год.
Оголошення результатів - 27.07.2018 р. о 16.00 год.

Співбесіда з абітурієнтами-іноземцями - 23 липня о 14.00 год.

11.00 год.

РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ ТА ЗАРАХУВАННЯ
Затвердження рейтингового списку вступників на ОР «Бакалавр» - 01.08.2018 р. о 11.00 год.
Оприлюднення рейтингового списку вступників на ОР «Бакалавр» - 01.08.2018 р. о 12.00 год.
Вибір абітурієнтами місця навчання та подання оригіналів документів - до 18.00 год. 05.08.2018 р.

Зарахування на ОР «Бакалавр» (бюджетна основа) - 06.08.2018 р. 11.00 год.
Зарахування на ОР «Бакалавр» (контрактна основа) - 13.08.2018 р. 11.00 год.

л

II. ОР «БАКАЛАВР» на базі ОКР «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ»
(термін навчання - 2 роки , денна форма, вступ лише на споріднені спеціальності)
Прийом документів - з 10.00 год. 12 липня по 18.00 год. 24 липня 2018 року
Консультація про вступні випробування на ОР «Бакалавр» на базі ОКР «Молодший спеціаліст»
27 липня 2018 р. о 17.00 год. на площі перед головним корпусом
Порядковий
номер
випробув.

Назва випробування

1

Співбесіда
3 відповідною комісією по
кафедрах

2

Рисунок

Дата проведення Тривалість
випробування
(акад. год.)

27.07.2018 р.

28.07.2017 р.

-

8

Назва спеціалізації

Час початку
випроб.

Всі освітні програми галузі знань «Культура і
мистецтво»

12.30 год.

Всі освітні програми галузі знань «Культура і
мистецтво»

09.00 год.

Оцінювання вступного випробовування - 29.07.2018 р. з 12.00 до 18.00 год.
Затвердження результатів - 30.07.2018р. о 11.00 год.
Оголошення результатів - 30.07.2018 р. о 18.00 год.

Оприлюднення рейтингового списку - 06.08.2018 о 12.00 год.
Зарахування ОР «Бакалавр» (скорочений термін підготовки 2 роки, контрактна основа) - 13.08.2018 р.

л

III. ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ ОР «МАГІСТР»
Прийом документів - з 10.00 год. 12 липня по 18.00 год. 24 липня 2018 року
Консультація 27 липня 2018 р. о 16.00 год. на площі перед головним корпусом
для окремих осіб,
які вступають за
іншою
спеціальністю

І

Співбесіда
з відповідною комісією по кафедрах

27.07.2018 р.

-

Іноземна мова

28.07.2018 р.

2

Всі освітні програми галузі знань «Культура і
12.30 год.
мистецтво»

Всі спеціалізації
(згідно окремого розкладу по факультетах)

з 11.00 год.

Оцінювання вступного випробовування - 29.07.2018 р. з 9.00 до 18.00 год.
Затвердження результатів - 30.07.2018 р. о 11.00 год.
Оголошення результатів - 30.07.2018 р. о 18.00 год.

Історія мистецтва

II

Менеджмент соціокультурної
діяльності
Рисунок

01.08.2018 р.

2

Освітня програма «Мистецтвознавство»

11.00 год.

2

Освітня програма «Менеджмент мистецтва»

10.00 год.

8

Всі освітні програми (окрім факультету ІТМ)

9.00 год.

Оцінювання вступного випробовування - 02.08.2018 р. з 9.00 до 18.00 год.
Затвердження результатів - 03.08.2018 р. о 11.00 год.
Оголошення результатів - 03.08.2018 р. о 18.00 год.

л

III

Композиція

04.08.2018 р.

8

Всі освітні програми (крім факультету ІТМ)

9.00 год.

04.08.2018 р.

2

Освітня програма «Мистецтвознавство»

11.00 год.

Історія культури
Освітня програма «Менеджмент мистецтва»
Історія мистецтва

Оцінювання вступного випробовування - 05. 08. 2018 р. з 9.00 до 18.00 год.
Затвердження результатів - 06. 08.2018 р. о 11.00 год.
Оголошення результатів - 06.08.2018 р. о 18.00 год.

Оприлюднення рейтингового списку на ОР «Магістр» - 07.08.2018 о 19.00 год.
Зарахування на ОР «Магістр» (бюджетна основа) - 10.08.2018 о 11.00 год.
Зарахування на ОР «Магістр» (контрактна основа) - 12.08.2018 о 11.00 год.

IV. ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ В АСПІРАНТУРУ
Прийом документів - 3 10.00 год. 16 липня по 18.00 год. 20 липня 2018 року

Консультація 21 липня 2018 р. о 11.00 год.
Порядковий
номер випробув.

Назва випробування,
окремо для кожної спеціалізації

Трива
Дата
проведення
лість
випробування (в академ.
годинах)

Назви спеціальностей, вступники на які
складають дане випробування

І

Співбесіда

23.07.2018 р.

-

023 Образотворче мистецтво, декоративне
мистецтво, реставрація
022 Дизайн

II

Іспит з спеціальності

24.07.2018 р.

2

023 Образотворче мистецтво, декоративне
мистецтво, реставрація
022 Дизайн

Час початку
випроб.

10.00 год.

11.00 год.

Оцінювання вступного випробовування - 24.07.2018 р. з 16.00 до 18.00 год.
Затвердження результатів -25.07.2018 р. о 15.00 год.
Оголошення результатів - 25.07.2018 р. о 16.00 год.

III

Іноземна мова

26.07.2018 р.

2

Оцінювання вступного випробовування - 26.07.2018 р. з 16.00 до 18.00 год.
Затвердження результатів - 27.07.2018 р. о 11.00 год.
Оголошення результатів - 27.07.2018 р. о 16.00 год.

023 Образотворче мистецтво, декоративне
мистецтво, реставрація
022 Дизайн

9.00 год.

А

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування за рахунок коштів
державного бюджету - 30.07.2018 р. о 18.00 год.
Зарахування вступників за рахунок коштів державного бюджету - 07.08.2018 р. о 11.00 год.
Зарахування вступників за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб (за умови виконання набору за рахунок
коштів державного бюджету за відповідною спеціальністю - 07.08.2018 р. о 11.00 год.

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування за рахунок коштів
державного бюджету - 30.07.2018 р. о 18.00 год.
Зарахування вступників за рахунок коштів державного бюджету - 07.08.2018 р. о 11.00 год.
Зарахування вступників за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб (за умови виконання набору за рахунок
коштів державного бюджету за відповідною спеціальністю - 07.08.2018 р. о 11.00 год.

