Освітня програма
Історія та теорія
мистецтв, організація
виставкової діяльності
Освітня програма Образотворче
мистецтво, декоративне мистецтво,
реставрація

Спеціальність 023 ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО,
ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ

Освітня програма
Дизайн (за видами)

Спеціальність
022 ДИЗАЙН

Мультимедійний дизайн

Дизайн інтер’єр у та
меблів

Дизайн тканин та одягу

Візуальне мистецтво

Реставрація станкового і
монументального живопису

Станковий живопис

Графіка

Монументальний
живопис

Станкова і монументальна
скульптура

Мистецтвознавство
(теорія та історія
мистецтв)

Кураторство виставкової
діяльності
Живопис
(3 ак.год.)
9:00- 11:25

Рисунок
(3 ак.год.)
12:00- 14:25

Скульптура (3 ак.год.)
9:00-11:25
Рисунок (3 ак.год.)
12:00-14:25

_

_

Відповідальний секретар приймальної комісії

Графічний дизайн

Консульта
ція з
історії
мистецтв
13:00
Консульта
ція з
творчого
есе
13:00
мистецтв
письмово
10:00

Історія

Творче есе

письмово
10:00

26
ср

Шевченко Д.В.

л и п е н ь

9
чт
вт

15

Переведення вступників на вакантні місця за державним замовленням 12:00

Творчі конкурси та вступні іспити

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

7
пн

Виконаннявимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації на місця
за кошти фізичних та юридичних осіб

Промисловий дизайн
5
сб

Зарахування вступників за державним замовленням 12:00

1
вт

Виконаннявимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації на місця
за кошти державного бюджету до 18:00

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих
на місця державного замовлення о 12:00

25
вт

Зарахування вступників за результатами співбесіди до 12:00

24
пн

Для вступників, яким надане таке право:
Українська мова (диктант) о 9:00
Історія України (усно) о 12:00

23
нд

Композиція (6 ак.год.)
9:00-14:25

22
сб

Консультації з композиції о 13:00

21
пт

Видача екзаменаційних аркушів о 12:00

20
чт

Списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди до 12.00

12
ср

Консультації з української мови та літера тури о 10:00
Консультації з історії України об 11:00
(для вступників, яким надане таке право)

Початок
вст.камп.

Співбесіда для вступників, яким надане таке право 9.00 (6 ак.год.)

Галузь знань
02 Культура і мистецтво

Початок прийому заяв та документів у паперовій або електронній формі
(подання електронних заяв з особових кабінетів можливе з 30.06)
Закінчення прийому документів до 18:00
Загальні збори. Видача екзаменац. аркушів о 18:15
Консультації з творчих конкурсів та вступних іспитів 18:30

ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор ХДАДМ
_______________проф. Даниленко В.Я.

Розклад вступних випробувань(творчих конкурсів та вступних іспитів)
за освітнім ступенем «Бакалавр» у 2017 році на підставі ПЗСО (денна та заочна форма навчання)
Зарахування

с е р п е н ь

чт

17

Освітня програма
Історія та теорія
мистецтв, організація
виставкової діяльності
Освітня програма Образотворче
мистецтво, декоративне мистецтво,
реставрація

Спеціальність 023 ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО,
ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ

Освітня програма
Дизайн (за видами)

Спеціальність
022 ДИЗАЙН

Мультимедійний дизайн

Дизайн інтер’єр у та
меблів

Дизайн тканин та одягу

Візуальне мистецтво

Реставрація станкового і
монументального живопису

Станковий живопис

Графіка

Монументальний
живопис

Станкова і монументальна
скульптура

Мистецтвознавство
(теорія та історія
мистецтв)

Кураторство виставкової
діяльності

Відповідальний секретар приймальної комісії
Консультація
з
історії
мистецтв
13:00
Консультація
з
творчого есе
13:00

Промисловий дизайн
Графічний дизайн

мистецтв
письмово
10:00

письмово
10:00

26
ср
27
чт

Історія

Творче есе

_
_

_
_

1
вт
5
сб
7
пн
9
чт

Шевченко Д.В.

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

л и п е н ь

Виконаннявимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації на місця
за кошти фізичних та юридичних осіб

Вступні випробування

Зарахування вступників за державним замовленням 12:00

(денна та заочна форма навчання)

Виконаннявимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації на місця
за кошти державного бюджету до 18:00

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих
на місця державного замовлення о 12:00

25
вт

Рисунок (додаткове вступне випробування) (6 ак.год.)
9:00- 14:25

24
пн

Зарахування вступників за р Консультації з додаткового вступного
випробування 13:00 зультатами співбесіди до 12:00

20
чт

Композиція (6 ак.год.)
9:00-14:25

Початок
вст.камп.

Консультації з композиції о 13:00

Видача екзаменаційних аркушів о 12:00

12
ср

Закінчення прийому документів до 18:00
Загальні збори.
Консультації з 18:30
творчих конкурсів та вступних іспитів

Галузь знань
02 Культура і мистецтво

Початок прийому заяв та документів у паперовій або електронній формі
(подання електронних заяв з особових кабінетів можливе з 30.06)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор ХДАДМ
_______________проф. Даниленко В.Я.

Розклад вступних випробувань за освітнім ступенем «Бакалавр»
зі скороченим нормативним терміном навчання у 2017 році
Зарахування

с е р п е н ь
15

вт

ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор ХДАДМ
_______________проф. Даниленко В.Я.

Розклад вступних випробувань (вступних іспитів)
за освітнім ступенем «Магістр» у 2017 році
(денна та заочна форма навчання)
Творчі конкурси та вступні іспити

Зарахування

24

25

26

пн

сб

нд

пн

Загальні збори. Видача екзаменац. аркушів о 15.00

Консультації з іноземної мови 13: 00

27
вт

с е р п е н ь
28

29

30

2

4

10

13

ср

чт

пт

cр

пт

чт

нд

Дизайн віртуального середовища
Дизайн, арт-едукація
Дизайн архітектурно-ландшафтного середовища

Освітні програми

Спеціальність 023 Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво, реставрація
Станковий живопис
Реставрація, візуальні практики
Мистецтвознавство, графічні практики
Творчий рисунок

Відповідальний секретар приймальної комісії

Іноземна мова
9:00-14:25

Композиція
(6 ак.год.)
9:00- 14:25
Для
«Мистецтвознавства»
та «Дизайн,артедукації»

Історія
мистецтва
(письмово) 10:00

Рисунок (додаткове вступне випробування) (6 ак.год.)
9:00- 14:25

Дизайн візуальних комунікацій

Консультації з і вступних іспитів 15:00

Дизайн-інжиніринг

Видача екзаменац. аркушів о 14:00.

Освітні програми

Інноваційний дизайн

Строк оприлюднення рейтингового списку вступників із
зазначенням рекомендованих на місця державного
замовлення 12:00
Термін зарахування вступників за державним
замовленням12:00

12

Закінчення прийому документів 18:00

Спеціальність 022 Дизайн

Початок прийомузаяв та документів у
паперовійабоелектроннійформі

л и п е н ь

Шевченко Д.В.

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних
осіб

Початок
вст.камп
.

Виконаннявимог до зарахування вступниками, які
отримали рекомендації на місця за кошти фізичних та
юридичних осіб

Галузь знань
02 Культура і мистецтво

