021 АУДІО
ВІЗУАЛЬНЕ
МИСТЕЦТВО ТА
ВИРОБНИЦТВО

02
Культу
ра і
мистец
тво

19
Архітек
тура та
будівниц
тво

023 ОБРАЗОТВОРЧЕ
МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ
МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ

Спеціальність

Освітня програма

Промисловий дизайн

Графічний дизайн
Мультимедійний
дизайн
Дизайн середовища
Дизайн одягу (взуття)
Реставрація та
експертиза творів
мистецтва
Станковий живопис

Графіка
Монументальне
мистецтво та
сакральний живопис

Станкова і
монументальна
скульптура

Мистецтвознавство
(теорія та історія
мистецтв)
Кураторство та
галерейна діяльність

Фотомистецтво та
візуальні практики

191
АРХІТЕК
ТУРА ТА
МІСТО
БУДУ
ВАННЯ

*У розкладі ймовірні зміни

Архітектурноландшафтне
середовище
---

Відповідальний секретар приймальної комісії

Результати творчого конкурсу до 18.00

Живо Компози
пис
ція
4 ак.
4 ак.
год.
год.

Творче есе
4 ак.
год.

Компози
ція 4 ак.
год.

---

Скуль
птура
4 ак.
год

Марина ТОКАР

Переведення на вакантні місця державного замовлення не пізніше 12 вересня

юридичних осіб (поштовим кур’ єром або коректно завірені копії он-лайн) до
18.00
Зарахування вступників на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб,
(але не пізніше 30 вересня

Оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця
години та/або
12.00
не раніше
осіб
та/або юридичних
фізичних
за кошти
на місця на
до зарахування
фізичних
вимог
за кошти
Виконання
місця

Зарахування вступників на місця за державним замовленням не пізніше 12.00

Виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення (надсилання
документи поштовим кур’ єром або коректно завірені копії он-лайн) до 18.00

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

ЗАКІНЧЕННЯ ПОДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ
для вступників, які складали творчі конкурси з 01 по 12 серпня

Виконання вимог до зарахування за співбесідою та квотою-2 до 10.00.
Зарахування цієї категорії вступу за співбесідою не пізніше 15.00

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами
співбесіди та за квотою-2 до 12.00

Закінчення подання електронних заяв і документів о 18.00
для вступників, які складатимуть творчі конкурси з 17 по 22 серпня
Співбесіда для вступників, яким надане таке право о 12.00

ПОЧАТОК ПОДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

Результати творчого конкурсу
до 18.00

Рисун
ок
4 ак.
год.

Он-лайн консультація з
творчого конкурсу
о 15:00

Он-лайн консультація з етапів творчого конкурсу
об 11:00 (запрошення буде надіслано за контактними
даними на консультацію в ZOOM)

Українська мова о 9.00 для вступників, яким надане таке право
Історія України о 12:00 для вступників, яким надане таке право

Закінчення прийому заяв та документів на участь у творчому конкурсі у1;2 потоки

Реклама та відеоарт

Прийом заяв для участі у творчому конкурсі

РОЗКЛАД ВСТУПУ НА ПІДСТАВІ ДВОХ СЕРТИФІКАТІВ ТА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ ЗА ОСВІТНІМ СТУПЕНЕМ «БАКАЛАВР» У 2020 РОЦІ (денна та заочна ф. н.)*
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022 ДИЗАЙН

Галузь знань

ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о.ректора ХДАДМ
_______________проф. Олександр СОБОЛЄВ

ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о.ректора ХДАДМ
_______________проф. Олександр СОБОЛЄВ

Розклад фахових вступних випробувань
для вступу на перший курс (зі скороченим строком навчання) або на другий курс (з нормативним терміном навчання)
на вакантні місця у межах ліцензованого обсягу за освітнім ступенем «Бакалавр» у 2020 році (денна та заочна форма навчання)*
вступ на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста/спеціаліста чи освітніх ступенів бакалавра/магістра

с е р п е н ь

191 АРХІТЕКТУРА ТА
МІСТОБУДУВАННЯ

Відповідальний секретар приймальної комісії

28
пт

Оприлюднення рейтингового списку вступників на місця за
кошти фізичних та юридичних осіб о 12:00

02 КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО
19 АРХІТЕК
ТУРА ТА
БУДІВНИЦ
ТВО

021 АУДІОВІЗУАЛЬНЕ
МИСТЕЦТВО ТА
ВИРОБНИЦТВО

Зарахування
в е р е с е н ь

20
чт

Творче есе 10:00-13:00
(для вступу на Мистецтвознавство
та Кураторство виставкової діяльності)

19
ср

Композиція (4 ак.год.)
10:00-13:00

13
чт

022 ДИЗАЙН

023 ОБРАЗОТВОРЧЕ
МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ
МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ

Фахові вступні випробування

5
вт

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

Початок
вст.камп.

Закінчення прийому заяв та документів у паперовій формі

Спеціальність
(освітні програми)**

Початок прийому заяв та документів

Галузь
знань

Марина ТОКАР

* У розкладі ймовірні зміни
**Вступ на перший курс (зі скороченим строком навчання) або на другий курс (з нормативним терміном навчання)
відбувається на освітні програми спеціальностей відповідно до формування й наповнення груп та наявності вакантних місць ліцензованого обсягу виключно за кошти фізичних та юридичних осіб

Освітні програми
Освітні програми
Інноваційний дизайн

Концептуальний дизайн

Дизайн візуальних комунікацій

Художньо-педагогічна терапія/
Художньо-педагогічні комунікації

Дизайн архітектурно-ландшафтного середовища

Спеціальність 023 Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво, реставрація

Станковий живопис

Реставрація, візуальні практики

Мистецтвознавство, графічні практики

Творчий рисунок

*У розкладі ймовірні зміни

Відповідальний секретар приймальної комісії
01
сб
05
22
ср
22
24.
25
01

сб
пн
вт
вт

Композиція
(4 ак.год.)
10:00- 13:00

«Мистецтвознавст
Загальні
збори. Видача во» Історія
мистецтва
екзаменац.
(письмово)
аркушів о
13:00.
Для «ХудожньоКонсультації
педагогічна
о 14:00
терапія»
Педагогіка
вищої освіти
(письмово)
10:00

Для

Марина ТОКАР

06
нд

Переведення на вакантні місця державного замовлення
не пізніше 15 вересня

Фахові вступні випробування

Виконання вимог для зарахування вступниками, які отримали
рекомендації до 18.00
Зарахування вступників за державним замовленням до 12.00,
за кошти фізичних/юридичних осіб до 16.00

ср

с е р п е н ь

Надання рекомендацій для зарахування на місця державного
замовлення

пт

л и п е н ь

іноземної мови для вступників відповідно до Правил
10:00- 13:00

Початок вст.камп., складання ЄВІ з ін.м.

Консультація з іноземної мови для вступників відповідно до Правил
о 13.30.00

вт

01

Прийом заяв та документів

05

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження
необхідниху документів

12

Вступний іспит з іноземної мови в закладі вищої освіти для вступників, які мають на
це право, за матеріалами (завданнями/зошитами), наданими Українським центром
оцінювання якості освіти

ч
е
р
в
е
н
ь

(додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання
якості освіти); спеціально організована сесія єдиного вступного іспиту проводиться за
рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, у терміни, встановлені
Міністерством освіти і науки України

Спеціальність 022 Дизайн
т
р
а
в
е
н
ь

Основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться 01 липня

Галузь знань
02 Культура і мистецтво

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з
іноземної мови розпочинається 12 травня та закінчується о
18:00 05 червня

ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о.ректора ХДАДМ
_______________проф. Олександр СОБОЛЄВ

Розклад фахових вступних випробувань (вступних іспитів)
за освітнім ступенем «Магістр» у 2020 році
(денна та заочна форма навчання)
Зарахування

в е р е с е н ь

11
15

пт
вт

