Факультет
Дизайн

Декоративно –
прикладне
мистецтво

Спеціалізації
Графічний дизайн (реклама,
розробка упаковки,
поліграфія, корпоративний
стиль, мистецтво каліграфії)
Дизайн середовища (дизайн
інтер’єру, ландшафтний
дизайн, фітодизайн, міський
дизайн)
Промисловий дизайн
(дизайн меблів, дизайн
транспортних засобів)
Монументально –
декоративне мистецтво
(іконопис, вітраж, мозаїка,
емаль, мініатюра, фреска)
Художній текстиль (батік,
гобелен)
Художня вишивка та
моделювання костюму
Художнє моделювання
костюму (сучасний та
театральний костюм)
Декоративна скульптура та
художні вироби з дерева
Художні вироби з кераміки
та скульптура
Художні вироби з металу
(ювелірне мистецтво,
ковальство, художнє
оздоблення зброї)

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА
(навчання за державним замовленням та за
кошти фізичних та юридичних осіб)
за
освітньо
–
кваліфікаційним
рівнем“БАКАЛАВР»
Термін навчання:на основі ПЗСО денна форма
навчання – 4 роки освітньо – кваліфікаційний
рівень «бакалавр»;

Прийом заяв
Строки
проведення
творчих конкурсів (по
мірі формування груп)
Зарахування за
державним замовленням
Зарахування за кошти
фізичних
(юридичних)
осіб

10 липня – 24 липня
2015 р.
1 етап - 21 липня – 26
липня 2015р;
2 етап –27 липня - 31
липня 2015 р..
Не пізніше 12 год. 10
серпня2015р.
Не пізніше 17 серпня
2015р.

ФОРМА НАВЧАННЯ: ЗАОЧНА
(навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)
за
освітньо
–
кваліфікаційним
рівнем“БАКАЛАВР»
Термін навчання:заочна форма навчання – 4 роки
освітньо – кваліфікаційний рівень «бакалавр»;
Прийом заяв
Строки
проведення
вступних випробувань та
творчих конкурсів

10 липня – 10 серпня
2015 р.
11 – 18 серпня 2015 р.

Зарахування за державним
замовленням

Не пізніше 20 серпня
2015р.

Зарахування за кошти
фізичних (юридичних) осіб

Не пізніше 23 серпня
2015р.

ПЕРЕЛІК ІСПИТІВ
(для денної та заочної форм навчання):
живопис – нескладний натюрморт, формат А2, 7
академічних годин (1 день.),
рисунок – гіпсова голова,
академічних годин (1 день ),

формат

А2,

7

композиція – 1 завдання на задану тему, 8
академічних годин (1 день).
! При вступі на навчання на основі повної
загальної середньої освіти подання сертифікатів
Українського центру оцінювання якості освіти з
результатами проходження незалежного
оцінювання є обов’язковим
українська мова та література (базовий рівень)
від100 балів,
історія Українивід 124 балів.
!! Право брати участь у конкурсі тільки за
результатами вступних екзаменів з конкурсних
предметів (українська мова та література, історія
України) у вищому навчальному закладі мають
особи, у яких є захворювання, що зазначені у
переліку захворювань, затвердженому наказом
МОН та МОЗ України за № 124/95 від 25.02.2008
року, в зв’язку чим вступники не проходили ЗНО .
Особи, звільнені з військової служби в рік вступу
до вищого навчального закладу.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ДОПУСКУ
ДО ВСТУПНИХ ІСПИТІВ
- особисто заповнена заява за формою
навчального закладу на ім’я ректора, в
якій зазначено обрану спеціальність,
форму навчання (денна, заочна);
- згода на обробку персональних даних;
- копія документа державного зразка про
здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого
здійснюється вступ, і додаток до ньогої;
- копія сертифіката Українського центру
оцінювання якості освіти (для вступників
на основі повної загальної середньої
освіти);
- медичну довідку про стан здоров‘я
- шість кольорових фотокарток розміром
3х4 см, підписані із зворотного боку;
- копія паспорта (1, 2, 11 сторінки);
- копія ідентифікаційного коду;
- чотири конверти з марками для України зі
зворотною адресою абітурієнта.
Оригінали документів при участі н місця,
що фінансуються за кошти державного
замовлення, вступником подаються лише
один раз при виборі місця навчання.
Всі документи подаються у підписаній
паперовій канцелярській папці.

Вступники мають право подавати
сертифікат Українського центру
оцінювання якості освіти, виданий у 2015
році. Усі копії документів засвідчуються
за оригіналами відбірковою комісією
інституту, до якого вони подаються, або в
установленому законодавством порядку.
Творчі роботи з живопису, рисунку,
композиції, що репрезентують рівень
підготовки абітурієнта. Роботи
повертаються одразу.
НАША АДРЕСА: м. Київ, вул.Кіквідзе,
буд. 32
www.boychukart.kiev.ua
www.kdidpmid.edu.ua
e-mail: kdidpmid_pk@ukr.net
ТЕЛЕФОН:
(044) 285 50 05 – приймальна комісія,
(044) 285 75 77 – підготовчі курси,
(044)28498 01 – факультет заочноїформи
навчання.

Міністерство освіти і науки України
Київський державний інститут
декоративно – прикладного
мистецтва і дизайнуімені Михайла
Бойчука
Вищий навчальний заклад ІІІ рівня
акредитації

Їхати від метро «Печерська» або
«Видубичі» тролейбусом № 38 до зупинки
«Інститут імені М. Бойчука».
Примітка:В інституті є гуртожиток,
їдальня, працюють підготовчі курси.
Дні відкритих дверей:
31 січня 2015 р.
14 лютого 2015 р.

ОГОЛОШУЄ НАБІР СТУДЕНТІВ
на 2015 – 2016 навчальний рік

