
Терміни прийому документів для всіх спеціальностей факультету 

архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва. 

Для спеціальності 191 Архітектура та містобудування творчий 
конкурс з трьох завдань: рисунок, композиція та креслення 
відбуватиметься у чотири сесії у такі дні: 2 та 3, 4 та 5, 7 та 8 і 9 та 10 
липня 2019 року. 

Для спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація конкурс з двох завдань: рисунок та живопис 
відбуватиметься у чотири сесії у такі дні:1 та 2, 3 та 4, 7 та 8 і 9 та 10 
липня 2019 року. 

 

Терміни прийому документів від вступників на здобуття ступеня бакалавра на 

основі повної загальної середньої освіти: 

• при вступі лише за сертифікатами ЗНО — з 10 липня до 18 години 22 

липня 2019 року; 

• при вступі за сертифікатами ЗНО та / або результатами вступних іспитів 

чи творчих конкурсів — з 10 липня до 18 години 16 липня 2019 року. 

 

Терміни прийому документів від вступників на здобуття ступеня бакалавра на 

основі ОКР молодшого спеціаліста — з 10 липня до 18 години 22 липня 2019 

року. 

(Для вступників на заочну форму навчання за кошти фізичних/юридичних осіб 

передбачено друга сесія вступної кампанії – з 2 вересня по 20 вересня 2019 

року). 

 

Терміни прийому документів від вступників на здобуття ступеня магістра  — з 

10 липня до 17 години 23 липня 2019 року. 

(Для вступників на заочну форму навчання за кошти фізичних/юридичних осіб 

передбачено друга сесія вступної кампанії – з 2 вересня по 20 вересня 2019 

року). 

 

Строки завершення вибору місця навчання вступниками на здобуття ступеня 

бакалавра на основі повної загальної середньої освіти  (подання паперових  

документів та оригіналів): 

Увага ! 



• для зарахування за співбесідою — до 10 години 22 липня 2019 року; 

• за державним замовленням — до 18 години 31 липня 2019 року; 

• за кошти фізичних чи юридичних осіб — до 17 години 5 серпня 2019 

року. 

 

Строки завершення вибору місця навчання вступниками на здобуття ступеня 

бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста  (подання паперових  

документів та оригіналів): 

• за державним замовленням — до 17 години 5 серпня 2019 року; 

• за кошти фізичних чи юридичних осіб — до 18 години 10 серпня 2019 

року; 

• друга сесія вступної кампанії для заочної форми навчання – 30 вересня. 

 

Строки завершення вибору місця навчання вступниками на здобуття ступеня 

магістра (подання паперових  документів та оригіналів): 

• за державним замовленням — до 17 години 6 серпня 2019 року; 

• за кошти фізичних чи юридичних осіб — до 17 години 12 серпня 2019 

року; 

• друга сесія вступної кампанії для заочної форми навчання – 27 вересня. 

 


