
СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ,  
КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ 

 
1. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною 

формою навчання (Додаток 1): 
реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 02 липня та 

закінчується о 18.00 годині 25 липня; 
прийом заяв та документів, передбачених розділом VІ цих Правил, розпочинається 12 липня, закінчується о 18.00 годині 

20 липня для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів;  
творчі конкурси проводяться в кілька сесій з 17 до 26 липня включно; 
вступні іспити проводяться з 23 до 25 липня включно; 
співбесіди проводяться 22 липня. 
Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди, з повідомленням про отримання 

чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням здійснюється не пізніше 12.00 години 24 липня. 
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18.00 
години 25 липня, а також подати письмову заяву про виключення заяв на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї 
категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 12.00 години 26 липня. Заяви зарахованих осіб на інші 
місця державного замовлення виключаються впродовж 26 липня. 

Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання, 
творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення 
списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним 
замовленням здійснюються не пізніше 01 серпня. 

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального 
замовлення до 18.00 години 06 серпня;  

зарахування вступників за державним замовленням проводиться не пізніше 12.00 години 07 серпня, за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб – до 18.00 години 15 серпня; 

переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти (відповідно до Умов та цих Правил прийому), – до 18.00 години 18 
серпня. 

2. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за заочною 
формою навчання (Додаток 1): 

строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за державним замовленням та за 
рахунок цільових пільгових державних кредитів визначаються пунктом 1 цього розділу; 

строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб визначаються Правилами прийому: 

прийом документів проводиться з 12 липня до 18.00 години 10 серпня; 
творчі конкурси – у два етапи та кілька сесій з 21 липня до 26 липня включно та з 12 до 17 серпня включно; 
вступні іспити – 23, 25 липня та 18, 20 серпня; 



рейтинговий список оприлюднюється не пізніше 12.00 години 22 серпня. 
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних 

та юридичних осіб до 12.00 години 30 серпня; 
зарахування проводиться до 18.00 години 30 серпня. 
3. Для вступу на другий (третій) курс для здобуття ступеня бакалавра за денною формою навчання (Додаток 1): 
за спорідненою спеціальністю на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 
за неспорідненою спеціальністю на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та для осіб, які 

здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) або здобувають його не менше одного року та виконують у повному 
обсязі індивідуальний навчальний план, 

прийом заяв та документів розпочинається 12 липня і закінчується о 18.00 годині 24 липня. Фахові вступні випробування 
проводяться 31 липня. Додаткові вступні випробування (за неспорідненою спеціальністю) проводяться 26 липня. 

Рейтинговий список оприлюднюється не пізніше 12.00 години 03 серпня. 
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних 

та юридичних осіб до 12.00 години 15 серпня. 
Зарахування проводиться до 18.00 години 15 серпня. 
4. Для вступу на другий (третій) курс для здобуття ступеня бакалавра за заочною формою навчання (Додаток 1): 
за спорідненою спеціальністю на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 
за неспорідненою спеціальністю на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та для осіб, які 

здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) або здобувають його не менше одного року та виконують у повному 
обсязі індивідуальний навчальний план; 

прийом заяв та документів розпочинається 12 липня і закінчується о 18.00 годині 10 серпня. Фахові вступні випробування 
проводяться у два етапи 31 липня та 16 серпня. Додаткові вступні випробування (за неспорідненою спеціальністю) проводяться 
у два етапи 26 липня та 14 серпня. 

Рейтинговий список оприлюднюється не пізніше 12.00 години 23 серпня. 
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних 

та юридичних осіб до 12.00 години 30 серпня. 
Зарахування проводиться до 18.00 години 30 серпня. 
5. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за денною та заочною формами навчання на основі здобутого 

ступеня (рівня) бакалавра, магістра, спеціаліста, здобутого за спорідненою або іншою спеціальністю строки прийому заяв та 
документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання (Додаток 1):  

прийом заяв та документів проводиться з 12 липня, закінчується о 18.00 годині 05 серпня.  
Вступний іспит з іноземної мови проводиться у кілька етапів 08, 09 та 10 серпня. 
Додаткове вступне випробування для вступників за іншою спеціальністю проводиться 07 серпня. 
Фахові вступні випробування проводяться 13 та 14 серпня. 
Рейтинговий список оприлюднюється не пізніше 12.00 години 17 серпня. 
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на навчання до 18.00 години 20 серпня. 
Зарахування вступників за державним замовленням проводиться не пізніше 12.00 години 21 серпня, за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб – до 18.00 години 28 серпня. 



 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ 

1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань: 

 

1.1. Для вступу до Інституту  на перший курс для здобуття ступеня бакалавра за денною і заочною формами  

навчання на основі повної загальної середньої освіти вступники подають два сертифікати зовнішнього незалежного 

оцінювання з української мови та літератури (1) та з історії України (2) або беруть участь у вступних іспитах (для осіб, 

які мають спеціальні права в передбачених Умовами та цими Правилами прийому випадках) з конкурсних предметів 

або проходять співбесіду (для осіб, які мають право на зарахування за співбесідою в передбачених Умовами та цими 

Правилами прийому випадках) з конкурсних предметів,  а також беруть участь у творчих конкурсах. 

 

У 2018 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 та 2018 років.   

 

Перелік та завдання сесій творчого конкурсу за ОС бакалавра  

на основі повної загальної середньої освіти (І курс) для денної та заочної форм навчання 

 

Творчий конкурс (сесії) 

 

живопис – натюрморт, формат А2, 8 академічних годин (один день); 

рисунок – гіпсова голова, формат А2, 8 академічних годин (один день); 

композиція – 8 академічних годин (один день), формат для спеціальності «Дизайн» – А3, формат для 

спеціальності «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» – А2. 

 

  



1.2. Для вступу до Інституту  на другий (третій) курс освітнього ступеня бакалавра за денною і заочною формами  

навчання з нормативним терміном навчання в межах вакантних місць ліцензованого обсягу на основі диплома 

молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю в межах галузі «Культура і мистецтво» – фахове вступне 

випробування (композиція/клаузура), а також додаткове вступне випробування (у формі співбесіди) для осіб, які 

здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та 

виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план за іншою спеціальністю:  

 

Перелік та завдання сесій творчого конкурсу 

за ОС бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста,  

здобутого за спорідненою спеціальністю, (ІІ – ІІІ курс)  

для денної та заочної форм навчання 

 

Фахове вступне випробування 

Завдання на задану тему 

за спеціальністю 022 «Дизайн» – композиція, 8 академічних годин (один день), формат А3; 

за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» – композиція, 8 

академічних годин (один день), формат А3. 

 

Перелік та завдання сесій творчого конкурсу 

за ОС бакалавра на основі ОС (ОКР) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра, здобутого за 

іншою спеціальністю, а також для осіб, які здобувають освітній ступінь бакалавра 

або вищий ступінь (рівень) не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний 

план, (ІІ курс) для денної та заочної форм навчання 

 

Фахове вступне випробування 

Композиція – 8 академічних годин (один день), формат за спеціальністю «Дизайн» – А3, формат за 

спеціальністю «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» – А2. 

Додаткове вступне випробування – у формі співбесіди. 
  



1.3. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-

кваліфікаційного рівня) вищої освіти – у формі іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань.  

 

Перелік та завдання фахових вступних випробувань 

за ОС магістра на основі освітнього ступеня (рівня),  

здобутого за спорідненою спеціальністю (1-й рік навчання) 

для денної та заочної  форми навчання 

 

Фахове вступне випробування 

Завдання на задану тему 

за спеціальністю «Дизайн» – клаузура, 8 академічних годин (один день), формат А3; 

за спеціальністю «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» – композиція, 8 академічних 

годин (один день), формат А2. 

 

 

Перелік та завдання фахових вступних випробувань 

за ОС магістра на основі освітнього ступеня (рівня), 

здобутого за іншою спеціальністю (1-й рік навчання)  

для денної та заочної форми навчання 

 

За спеціальністю «Дизайн» 

Фахове вступне випробування: завдання на задану тему – клаузура, 8 академічних годин (один день), формат 

А3; 

Додаткове вступне випробування – у формі співбесіди. 

 

За спеціальністю «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» 

Фахове вступне випробування: завдання на задану тему – композиція, 8 академічних годин (один день), 

формат А2; 

Додаткове вступне випробування – у формі співбесіди. 

 

 



2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до Умов та цих 

Правил прийому. 

3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для 

здобуття ступеня бакалавра, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати 

вступних іспитів) з двох конкурсних предметів та творчих конкурсів. Перелік конкурсних предметів та творчих 

конкурсів для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції на 

основі повної загальної середньої освіти визначено в додатку 3 до цих Правил. 

4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються результати вступного іспиту з 

іноземної мови та фахових випробувань. 

Результати єдиного вступного іспиту можуть зараховуватись як результати вступного іспиту з іноземної мови 

при вступі на спеціальності, для яких не передбачено складання єдиного вступного іспиту. 

5. Особа може вступити до Інституту для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра чи магістра 

(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутих за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження 

додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала документа про вищу освіту бакалавра чи магістра 

(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста). 

 

6. Конкурсний бал розраховується: 

1) для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра  на основі повної загальної середньої освіти 
за формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А, 

де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів; 

П3 – з творчого конкурсу; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 

100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, 

обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 4). 

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4 встановлюються з точністю до 0,01:  

К1, К2 – по  0,2 кожний (бали за українську мову та літературу х 0,2 + бали за історію України х 0,2);  

К3 – 0,5 для творчого конкурсу, який складається з трьох сесій (рисунок, живопис, композиція) (бали за рисунок 

+ бали за живопис + бали за композицію)/3 х 0,5);  

К4 – 0,1 (середній бал атестату х 0,1). 

Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4 для кожної конкурсної пропозиції дорівнює 1. 



Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються 

таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин 

додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що 

дорівнює 2. 

Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів 

Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням 

Мінмолодьспорту України) зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника. 

Інформацію про них приймальні комісії отримують з Єдиної бази. 

Остаточно конкурсний бал множиться на сільський (СК) коефіцієнт шляхом його множення на їх добуток, 

причому: 

СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах не менше двох років до дня завершення подання заяв про 

вступ та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу, та 

1,00 в інших випадках. 

Якщо після домноження на коефіцієнт  конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що 

дорівнює 200. 

2) для вступу на другий (третій)
1
 курс на вакантні місця ліцензованого обсягу з нормативним терміном 

навчання для здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра  на основі диплома молодшого 

спеціаліста за спорідненою спеціальністю в межах галузі конкурсний бал розраховується як сума балів за 

вступні випробування та інші показники конкурсного відбору за формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = Ф + Д, 

де Ф – оцінка з фахового вступного випробування;  

Д – середній бал додатка до диплому молодшого спеціаліста, переведений в шкалу від 100 до 200 балів. 

 

3) для вступу на вакантні місця ліцензованого обсягу з нормативним терміном навчання на другий курс 

для здобуття ступеня бакалавра  на основі диплома молодшого спеціаліста/бакалавра/спеціаліста/магістра, 

здобутого за іншою спеціальністю, а також для осіб, які здобувають за іншою спеціальністю не менше року освітній 

ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, конкурсний бал 

розраховується як сума балів за вступні випробування та інші показники конкурсного відбору за формулою:  

Конкурсний бал (КБ) = ДВ*0 + Ф + Д, 

де ДВ – додаткове вступне випробування; 

                                                 
1
 Залежно від обсягу академічної різниці, яку особа має ліквідувати впродовж першого року навчання в Інституті. Максимально допустимий обсяг академічної різниці при 

зарахуванні на другий-третій курси на основі здобутого рівня молодшого спеціаліста не може перевищувати 20 кредитів (600 годин). 



Ф – оцінка з фахового вступного випробування;  

Д – середній бал додатка до диплому молодшого спеціаліста/бакалавра/спеціаліста/магістра (академічної довідки 

про навчання за ОС (ОКР) молодшого спеціаліста/бакалавра/спеціаліста/магістра), переведений в шкалу від 100 до 200 

балів. 

Додаткове вступне випробування (у формі співбесіди) є кваліфікаційним (з відповідним рішенням фахової 

атестаційної комісії «склав»/«не склав»). У випадку отримання результату «не склав» – вступник до участі у 

конкурсному відборі не допускається. 

4) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спорідненою спеціальністю в межах галузі 
конкурсний бал розраховується як сума балів за вступні випробування та інші показники конкурсного відбору за 

формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = Ф + Д + І, 

де Ф – оцінка з фахового вступного випробування (композиції/клаузури) за шкалою від 100 до 200 балів;  

Д – середній бал додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), 

переведений в шкалу від 100 до 200 балів; 

І – оцінка вступного іспиту з іноземної мови за шкалою від 100 до 200 балів. 

Вступник, який бере участь у конкурсі на навчання для здобуття ступеня магістра, складає іспит з іноземної мови 

незалежно від того, скільки та які спеціалізації/освітні програми ним обрано. 

Вступник, який не склав іспиту з іноземної мови, автоматично вибуває з конкурсного відбору за всіма 

спеціальностями (магістерськими програмами) на які він подав документи.  

За рішенням фахової атестаційної комісії вступникам можуть бути нараховані додаткові бали за навчальні та 

наукові досягнення (на підставі відповідних документів) у межах оцінки за фахове вступне випробування. 

Перелік категорій вступників, яким можуть бути нараховані додаткові бали, затверджується на засіданні 

Приймальної комісії та оприлюднюється на офіційному сайті Інституту. Додаткові бали нараховуються тільки за одне 

досягнення. Рішення про нарахування додаткових балів приймає фахова атестаційна комісія після прийняття вступного 

випробування з фаху. 

 

5) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за іншою спеціальністю конкурсний бал 

розраховується як сума балів за вступні випробування та інші показники конкурсного відбору за формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = ДВ*0 + Ф + Д, 

де ДВ – додаткове вступне випробування; 

Ф – оцінка з фахового вступного випробування (композиції/клаузури) за шкалою від 100 до 200 балів;  



Д – середній бал додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), 

переведений в шкалу від 100 до 200 балів. 

Додаткове вступне випробування, яке проводиться для осіб, що беруть участь у конкурсі для здобуття ступеня 

магістра на основі освітнього ступеня (рівня) вищої освіти, здобутого за іншою спеціальністю, передує іспиту з 

іноземної мови та іспиту з фаху.  

Додаткове вступне випробування має кваліфікаційний характер та оцінюється за двобальною шкалою – «склав/не 

склав». У випадку, якщо вступник не склав додаткового вступного випробування, він втрачає право брати учать у 

конкурсному відборі на цю освітню програму. 

Вступник, який бере участь у конкурсі на навчання для здобуття ступеня магістра, складає іспит з іноземної мови 

незалежно від того, скільки та які спеціалізації/освітні програми ним обрано. 

Вступник, який не склав іспиту з іноземної мови, автоматично вибуває з конкурсного відбору за всіма 

спеціальностями (магістерськими програмами) на які він подав документи.  

За рішенням фахової атестаційної комісії вступникам можуть бути нараховані додаткові бали за навчальні та 

наукові досягнення (на підставі відповідних документів) у межах оцінки за фахове вступне випробування. 

Перелік категорій вступників, яким можуть бути нараховані додаткові бали, затверджується на засіданні 

Приймальної комісії та оприлюднюється на офіційному сайті Інституту. Додаткові бали нараховуються тільки за одне 

досягнення. Рішення про нарахування додаткових балів приймає фахова атестаційна комісія після прийняття вступного 

випробування з фаху. 

7. Мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у 

конкурсі: 

- для сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної загальної середньої освіти з 

конкурсних предметів – 100 балів; 

- для кожної сесії творчого конкурсу – 124 бали; 

- для фахового вступного випробування – 124 бали. 

8. Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників на основі повної загальної середньої освіти 

оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. 

Оцінка за творчий конкурс обчислюється як середнє арифметичне отриманих балів за кожну з трьох сесій 

конкурсу. Вступники, які отримали оцінку нижче мінімально встановленого приймальною комісією бала на одній з 

них, не допускаються до участі у наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання. 

9. Програми співбесід, які включають порядок оцінювання результатів співбесіди, ухвалюються Вченою радою 

Інституту та затверджуються головою приймальної комісії Інституту не пізніше ніж за три місяці до початку прийому 

документів. 



Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами 

зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої 

освіти. Голова приймальної комісії затверджує порядок оцінювання за результатами вступного іспиту, який має 

включати структуру підсумкового бала. 

Програми творчих конкурсів, структура оцінки та порядок оцінювання, програми інших вступних випробувань 

розробляються відповідними комісіями, ухвалюються Вченою радою Інституту та затверджуються головою 

приймальної комісії Інституту не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Не допускається 

включення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм. 

Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань та творчих конкурсів обов’язково оприлюднюються 

на веб-сайті Інституту. У програмах повинні міститися критерії оцінювання, структура оцінки і порядок оцінювання 

підготовленості вступників. 

10. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, 

знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які 

забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у 

конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається. 

11. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені Інститутом, відповідно до Порядку подання і 

розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, що проведені вищим навчальним закладом (додаток 5), 

розглядає апеляційна комісія Інституту, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом його ректора. 

Апеляційна комісія проводить засідання, як правило, на наступний день після закінчення вступного 

випробування, в день оголошення результатів кожної із сесій творчого конкурсу. 

12. Відомості про результати вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до запису про 

вступника в Єдиній базі. 

13. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну 

конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в 

Інституті. 

14. Порядок проведення вступних випробувань, спосіб та місце оприлюднення їх результатів здійснюється 

відповідно до Положення про організацію вступних випробувань у Київському державному інституті декоративно-

прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука у 2018 році, яке оприлюднюється не менше ніж за три місяці 

до початку прийому заяв вступників.  

Усі питання, пов’язані з прийомом до Інституту вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення 

приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті 

Інституту, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття. 


