
 

 
 

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ  

для вступників на навчання до ЗАМ у 2018 році  

за освітнім ступенем “бакалавр” на базі повної загальної середньої освіти 

(денна та заочна форми навчання) 

 
 Назва випробування Дата провед. 

випробування 

Тривалість  

(в академ. год.) 

Назви спеціалізацій, вступники на які 

складають дане випробування 

Час початку 

випробування  
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Рисунок 23.07.2018 р. 8 022 Дизайн 

 

023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація 

(живопис, графіка, художня кераміка, 

художня обробка металу,  

художня обробка дерева, реставрація) 

9.00 год. 
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Живопис 25.07.2018 р. 8 

 

Вступні випробування та консультації проводяться за адресою: м. Ужгород, вул. Минайська, 38/80.  

Початок реєстрації вступників на вступне випробування о 8.30.  

Консультації проводяться у робочий день, що передує вступному випробуванню, о 10.00.  

Аудиторний розклад консультацій та вступних випробувань оприлюднюється на стендах Приймальної комісії та на сайті Закарпатської 

академії мистецтв до початку консультацій та випробувань. 

 



 
 

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ  

для вступників на навчання до ЗАМ у 2018 році  

за освітнім ступенем “бакалавр” за скороченими термінами навчання 

 (на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”) 

(денна та заочна форми навчання) 

 

 
№ п/п Назва випробування Дата 

проведення 

випробування 

Тривалість  

(в академ. год.) 

Назви спеціалізацій, вступники на які 

складають дане випробування 

Час початку 

випробування  

1. Рисунок 27.07.2018 р. 8 

022 Дизайн 

 

023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація 

(живопис, художня кераміка, 

художня обробка металу,  

художня обробка дерева) 

9.00 год. 

 

Вступні випробування та консультації проводяться за адресою: м. Ужгород, вул. Минайська, 38/80.  

Початок реєстрації вступників на вступне випробування о 8.30.  

Консультації проводяться у робочий день, що передує вступному випробуванню, о 10.00.  

Аудиторний розклад консультацій та вступних випробувань оприлюднюється на стендах Приймальної комісії та на сайті Закарпатської 

академії мистецтв до початку консультацій та випробувань. 

 



 
 

 

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ  

для вступників на навчання до ЗАМ у 2018 році  

за освітнім ступенем “магістр”  

 
№ п/п Назва випробування Дата 

проведення 

випробування 

Тривалість  

(в академ. год.) 

Назви спеціалізацій, вступники на які 

складають дане випробування 

Час початку 

випробування  

1. Іноземна мова 30.07.2018 р. 2 

022 Дизайн 

 

023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація 

(живопис) 

10.00 год. 

2. Композиція 26.07.2018 р. 5 9.00 год. 

 

Вступні випробування та консультації проводяться за адресою: м. Ужгород, вул. Минайська, 38/80 та м.Ужгород, вул. Волошина, 37.  

Початок реєстрації вступників на вступне випробування за 30 хвилин до початку іспиту.  

Консультації проводяться у робочий день, що передує вступному випробуванню, о 10.00.  

Аудиторний розклад консультацій та вступних випробувань оприлюднюється на стендах Приймальної комісії та на сайті Закарпатської 

академії мистецтв до початку консультацій та випробувань. 



 

 

 

 

РОЗКЛАД ДОДАТКОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ  

для вступників на навчання до ЗАМ у 2018 році  

за освітнім ступенем “магістр” (для вступників, які змінюють спеціальність) 

(денна та заочна форми навчання) 

 
Назва випробування Дата провед. 

випробування 

Назви спеціалізацій, вступники на які 

складають дане випробування 

Час початку 

випробування  

Співбесіда 25.07.2018 р. 

022 Дизайн 

 

023 Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація (живопис) 

10.00 год. 

 

Додаткові випробування проводяться на кафедрах ЗАМ за адресою: м. Ужгород, вул. Волошина, 37  

 


