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РЕГЛАМЕНТ 

проведення творчого конкурсу  

при вступі на навчання за спеціальністю 

022 – Дизайн, спеціалізації: «Графічний дизайн та реклама», 

«Дизайн середовища» 

 

1. Творчий конкурс проходить дистанційно в одну сесію (рисунок 

академічного натюрморту) в декілька потоків згідно з розкладом проведення. 

Розклад проведення творчих конкурсів оприлюднюється на веб-сайті 

Університету та інформаційному стенді Приймальної комісії не пізніше ніж 

за три дні до початку реєстрації для проходження творчих конкурсів. 

2. Вступники, які проходять творчий конкурс, допускаються до участі в 

ньому за наявності оригінала документа, що посвідчує особу. 

3. Для виконання завдань творчого конкурсу вступники повинні мати 

доступ до інтернету, персональний комп’ютер (ноутбук) або планшет, 

мобільний телефон, аркуш паперу формату А3, олівці, ластик. 

4. Перед початком творчого конкурсу, вступник має засвідчити свою 

особу зробивше фото з документом, зазначені в п. 2 цього регламенту. 

Надалі, вступник отримує на телефон фото академічного натюрморту та 

приступає до виконання екзаменаційного завдання. 

5. Після початку творчого конкурсу допуск сторонніх осіб до 

приміщення, де знаходиться вступник та виконує завдання творчого 

конкурсу, забороняється. Особи, які із запізненням вийшли на зв’язок з 

поважних причин, до участі у творчому конкурсі допускаються за рішенням 

відповідального секретаря Приймальної комісії. При цьому додатковий час 

на виконання завдання не надається. 



6. Вступники, які не з’явились (не вийшли на зв’язок) для проходження 

творчого конкурсу без поважних причин у зазначений за розкладом час, до 

участі у конкурсі не допускаються. За наявності поважних причин, 

підтверджених документально, вступники можуть допускатися до 

проходження пропущеного творчого конкурсу за рішенням Приймальної 

комісії в межах встановлених строків проведення творчих конкурсів. 

7. Час, відведений на виконання творчого завдання, зазначається у 

програмі творчого конкурсу та складає 4 (чотири) академічні години (4*45 

хвилин). Програма творчого конкурсу розміщується на офіційному веб-сайті 

Університету для ознайомлення. 

8. Творче завдання виконується на аркуші паперу формату А3. Після 

закінчення 1-ої, 2-ої та 3-ої академічної години, вступник звітує про хід 

виконання творчого конкурсу надсилаючи фото свого рисунка у месенджери 

Viber або Telegram на зазначені Приймальною комісією номери. Після 

завершення 4-ої години (завершення творчого конкурсу) вступник надсилає 

фото своєї роботи на електронну пошту приймальної комісії. На аркушах не 

допускаються будь-які умовні позначки, що розкривають авторство роботи. 

9. Після отримання фото екзаменаційної роботи, члени приймальної 

комісії роздруковують фото надісланих робіт на форматі А3, проводять 

шифрування робіт та передають на оцінювання фаховій атестаційній комісії. 

10. Перевірка робіт вступників проводиться тільки у приміщенні 

Університету і закінчується не пізніше наступного робочого дня. 

11. Результати творчого конкурсу оприлюднюються на стендах 

приймальної комісії та веб-сайті Університету. 

 


