Оновлена зведена інформація про умови вступу у 2013 р. на ОКР «бакалавр» за напрямом підготовки «Архітектура» (6.060102)

ВНЗ

Профільний предмет
(із зазначенням
мінімального
прохідного балу)

Наявність
програми
творчого
конкурсу на
2013 на сайті
ВНЗ (станом на
26.04.2013)

1

Донбаська національна
академія будівництва і
архітектури

математика (140)

оприлюднена

2

Донбаський державний
технічний університет
Івано-Франківський
національний технічний
університет нафти і газу
Київський національний
університет будівництва і
архітектури

творчий конкурс (140)

оприлюднена

математика (140)

3

4

5

Львівський національний
аграрний університет

6

Національна академія
образотворчого мистецтва і
архітектури

7

Національна академія
природоохоронного та
курортного будівництва

8

9

творчий конкурс:
рисунок (140),
композиція (140),
графіка-креслення 140
творчий конкурс (140)

Вид творчого конкурсу

Максимальна
Обсяг
кількість
держзамо
балів за
влення
творчий
(за
конкурс
даними ІС
(за даними ІС
«Конкурс»
«Конкурс» у
у 2012 р.)
2012 р.)

Квота для
пільгових
категорій,
від обсягу
місць
державного
замовлення

Вартість
одного
року
навчання
(дані за
2012/2013
н. р.)

1 етап - малюнок двох архітектурних
деталей з натури
2 етап - побудова просторової композиції
із набору чотирьох геометричних фігур
Рисунок постановки з 4-6 предметів

400

110

10%

10000

200

15

25%

7500

Відсутня
(наявна за
2010)
оприлюднена

«Креслення»
«Рисунок»*

400

15

15%

8772

123

10%

20000

оприлюднена

1 етап - лінійно-конструктивна побудова
гіпсових геометричних фігур із
світлотіньовим вирішенням
2 етап - малюнок гіпсової розетки, частин
гіпсової фігури
«Рисунок», «Живопис»,
«Композиція»,
«Креслення»

400

0

-

6315

600

20

25%

20825

1 етап - «Рисунок»
2 етап - «Композиція»
3 етап - «Графіка-креслення»

600

творчий конкурс:
рисунок, живопис
(140), композиція
(140), креслення (140)
математика (140)

Відсутня
(наявна за
2012)
оприлюднена

«Рисунок» з натури гіпсової голови,
«Композиція» геометричних фігур

400

30

25%

9923

Національний авіаційний
університет

творчий конкурс:
рисунок (140),
композиція (140)

оприлюднена

«Рисунок»
«Композиція»

400

29

15%

13500

Національний лісотехнічний
університет України

творчий конкурс (140)

оприлюднена

«Рисунок» моделі голови класичної
скульптури,
«Рисунок» архітектурної деталі

400

20

15%

8050

10

Національний університет
"Львівська політехніка"

творчий конкурс:
рисунок архітектурної
деталі (140), креслення
(140), композиція (140)

оприлюднена

«Рисунок» гіпсового зліпка архітектурної
деталі
«Креслення»
«Композиція» геометричних фігур

600

130

25%

9300

11

Національний університет
водного господарства та
природокористування
Одеська державна академія
будівництва та архітектури

творчий конкурс:
рисунок (140)

оприлюднена

«Рисунок»
«Креслення»

400

20

25%

10000

творчий конкурс:
рисунок (гіпсова
капітель) (140),
рисунок (антична
гіпсова голова) (140),
рисунок групи геометричних фігур (140)
творчий конкурс:
рисунок (140),
креслення (140)
творчий конкурс (264)

оприлюднена

«Рисунок» архітектурної деталі (гіпсова
капітель)
«Рисунок» класичної скульптурної моделі
(антична гіпсова голова)
«Рисунок»
архітектурної
композиції
(група геометричних фігур)

600

58

25%

12665

оприлюднена

«Рисунок» гіпсової голови
«Креслення»

400

40

25%

9000

Відсутня
(наявна за
2011)

«Композиція»
«Малюнок»*

400

70

10%

11000

12

13

14

Полтавський національний
технічний університет
ім. Ю.Кондратюка
Придніпровська державна
академія будівництва та
архітектури

15

Харківська національна
академія міського
господарства

математика (140)

відсутня

інформація відсутня

200

40

10%

8220

16

Харківський національний
університет будівництва та
архітектури

математика (140)

оприлюднена

«Рисунок» класичної гіпсової голови
«Композиція» (перетинання двох
геометричних тіл)

200

50

25%

10300

17

Чернівецький національний
університет ім. Ю.Федьковича

творчий конкурс (140)

оприлюднена

«Рисунок»
«Композиція»
«Графіка-Креслення»

200

15

25%

8800

* - відповідно до Правил прийому ВНЗ на 2013 рік.

Аналіз Правил прийому та програм творчих конкурсів підготували:
Наталія Радиш, юрист Львівського представництва Громадянської мережі ОПОРА
Ольга Стрелюк, керівник освітніх проектів Громадянської мережі ОПОРА

