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Вступ 

У Правилах прийому, розроблених Приймальною комісією Харківського 

національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова 

(затверджено ректором ХНУМГ імені О. М. Бекетова 31 травня 2022 року) 

відповідно до Умов прийому для здобуття вищої освіти в 2022 році (наказ 

Міністерства освіти і науки України 27 квітня 2022 року № 392 (зі змінами, 

внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року 

№ 400) визначено, що творчий конкурс – форма вступного випробування для 

вступу на основі здобутого (або такого, що здобувається) ступеня або освітньо-

кваліфікаційного рівня вищої освіти, яка передбачає перевірку здатності до 

опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих 

раніше компетентностей. 

Особа може вступити до Університету для здобуття ступеня бакалавра 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо- 

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня 

молодшого бакалавра, за умови успішного проходження вступного фахового 

іспиту. На навчання за освітньою програмою підготовки бакалавра 

спеціальності 191 Архітектура та містобудування можуть вступати абітурієнти, 

які продемонстрували достатній рівень майстерності під час виконання 

графічного проєктного завдання, а також знання з теоретичних питань, перелік 

яких винесено для оцінювання підготовленості вступника до здобуття вищої 

освіти. 

Згідно зі Стандартом вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі    

знань    19    «Архітектура    та    будівництво»,    спеціальності    191 

«Архітектура та містобудування» (затвердженого та введеного в дію наказом 

МОН України від 16.06.2020 р. №808), на базі ступеня «молодший бакалавр» 

(освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перерахувати не більш ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих 

у межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра 

(молодшого спеціаліста). Також зазначено, що мінімум 50% обсягу освітньої 

програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних 
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(фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених стандартом вищої 

освіти, а обсяг практик має становити не менш ніж 10 кредитів ЄКТС. 

Творчий конкурс та зарахування на навчання за ступенем бакалавра зі 

спеціальності 191 Архітектура та містобудування проводиться в межах 

ліцензованого обсягу, відповідно до «Правил прийому до ХНУМГ імені О.М. 

Бекетова». Особи, що вступають на навчання, подають заяву про участь у 

конкурсному відборі до закладу вищої освіти. 

Особам, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, 

освітній ступінь молодшого бакалавра, Університет може перезарахувати 

кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначено Стандартом вищої освіти 

бакалавра. Такі особи можуть прийматись на другий курс або на перший курс. 

Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які 

самостійно формує Університет та вносить до ЄДЕБО у визначені Умовами 

строками. Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб на другий курс з нормативним 

строком навчання на вакантні ліцензійні місця. 

Обсяг прийому за державним замовленням за спеціальністю 191 

архітектура та містобудування (освітня програма «Архітектура») визначається 

державними замовниками закладу вищої освіти, а його розподіл між 

конкурсними пропозиціями Університет здійснює самостійно. 

Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого 

бакалавра – у формі національного мультипредметного тесту або зовнішнього 

незалежного оцінювання, творчого конкурсу, індивідуальної усної співбесіди 

або розгляду мотиваційних листів в передбачених правилами прийому 

випадках. У 2022 році приймаються сертифікати ЗНО 2019–2021 років. 

Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі 

інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню 

програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у 
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навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у 

разі необхідності вступником може бути додано (у тому числі в електронній 

формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію. 

Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра встановлюється 

конкурсний відбір за такою формулою: Конкурсний бал (КБ) = К1 * П1 + К2 * 

П2 + К3 * П3, де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або 

вступних іспитів з першого та другого предметів (за шкалою від 100 до 200 

балів), П3 – оцінка творчого конкурсу (за шкалою від 100 до 200 балів), 

К1=0,25, К2=0,25, К3=0,5 – невід'ємні вагові коефіцієнти, встановлюються 

закладом вищої освіти на рівні не менше ніж 0,25 кожний. Сума коефіцієнтів 

К1, К2, КЗ для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1. 

Терміни прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного 

відбору та зарахування на навчання означено в правилах прийому до 

Університету в 2022 році. 

 

1. Порядок складання фахового вступного випробування 

Творчий конкурс – форма вступного випробування для вступу на основі 

здобутого (або такого, що здобувається) ступеня або освітньо- кваліфікаційного 

рівня вищої освіти, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньої 

(освітньо-наукової) програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих 

раніше компетентностей. Фахове вступне випробування складається у формі 

білетів за темами, що формують компетентності, які необхідні для подальшого 

успішного навчання для здобуття ступеня бакалавра зі спеціальності 191 

Архітектура та містобудування (освітня програма «Архітектура»). 

Творчий конкурс визначає рівень знань, умінь та компетентностей у 

напрямі: 

 Знати: основи побудови архітектурних креслень (фасад, план, розріз, 

аксонометрія) 

 Вміти: розробити проєкт архітектурного об’єкту з нескладною 

функцією 
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 Мати уявлення: про основні закономірності історичного розвитку 

архітектури, головні пам’ятки архітектури і мистецтва різних періодів, 

видатних діячів архітектури і мистецтва. 

Комплект білетів для проведення творчого конкурсу складається з не 

менш ніж з 30 білетів, до кожного з яких включено 2 питання: теоретичне 

питання та графічне завдання (клаузура). Клаузура виконується вступниками на 

аркушах однакового розміру (формат А2). Техніка виконання – виключно ручна 

графіка з використанням графічних інструментів: (пастелі, акварелі, олівців, 

туші, фломастерів і т.д.). На проведення екзамену відводиться 3 години. 

Критерії оцінювання наведено у розділі 3. 

Для проведення творчого конкурсу формується фахова атестаційна 

комісія, головою якої призначається декан факультету АДОМ. До складу 

комісії входять провідні викладачі випускових кафедр. 

2. Вимоги до складання творчого конкурсу 

Завдання видається безпосередньо в аудиторії на початку фахового 

вступного випробування. Це завдання передбачає виявлення здібностей 

вступника до об’ємно-просторового мислення, вміння послідовно втілювати 

свій творчій задум з вирішенням планувальної структури нескладного 

архітектурного об’єкту, поєднанням основних блоків і врахуванням 

нормативних вимог. До програми творчого конкурсу включені обов’язкові 

дисципліни професійної підготовки: 

1. Архітектурне проєктування 

2. Історія мистецтв, архітектури та містобудування  

Дисципліна «Архітектурне проєктування» 

Випробування щодо вміння вирішувати нескладне проєктне завдання має 

на меті виявлення здібностей вступника до творчого просторового мислення та 

вміння послідовно втілювати свій творчий задум на папері. За відведений час 

вступники повинні виконати проєкт, що складається з: 

- фасадів; - планів; - розрізу; - аксонометрії. 
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Усі проєкції повинні бути закомпоновані на аркуші паперу (формат А2) в 

єдине композіційне ціле. Графічні засоби не обмежуються. 

Дисципліна «Історія архітектури, містобудування та мистецтва» 

Мета випробування з історії архітектури, містобудування та мистецтва 

– виявити рівень знань з історії та розуміння закономірностей перебігу 

історичного процесу. У відповіді на запитання студент повинен 

продемонструвати знання конкретного історичного матеріалу, а також 

розуміння причин та наслідків певних історичних подій та їхній вплив на 

архітектуру і містобудування. 

Список питань: 

1. Визначте характерні особливості архітектури Стародавнього Єгипту 

2. Назвіть головні архітектурні ансамблі Стародавньої Греції 

3. Охарактеризуйте основні пам’ятки архітектури Стародавнього Риму 

4. Визначте головні риси Візантійського зодчества 

5. Назвіть основні споруди архітектури романського періоду 

6. Визначте характерні риси готичної архітектури 

7. Видатні пам’ятки архітектури Давньоруської держави 

8. Визначте основні риси архітектури Західноєвропейського Відродження 

9. Охарактеризуйте творчість Леонардо да Вінчі 

10. Назвіть основні роботи Мікеланджело 

11. Визначте основні риси творчості Рафаеля 

12. Назвіть особливості мистецтва доби Відродження в Західній Європі 

13. Назвіть видатних діячів мистецтва доби Відродження в Північній Європі 

14. Визначте головні риси Давньоруського іконопису 

15. Охарактеризуйте особливості архітектури бароко 

16. Назвіть видатних зодчих та пам’ятки українського бароко 

17. Назвіть характерні риси та видатних діячів архітектури класицизму 

18. Визначте особливості стилю еклектика 

19. Проаналізуйте передумови появи та розвитку стилю модерн 

20. Назвіть характерні особливості стилю модерн в Україні 
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21. Назвіть характерні риси та видатних діячів мистецтва початку ХХ ст. 

22. Назвіть характерні риси архітектури та видатних фахівців конструктивізму 

23. Визначте головні риси авангардного мистецтва 

24. Що таке «Інтернаціональний стиль»? 

25. Чим зумовлена поява бруталізму та які його головні риси? 26.Творчість 

Луїса Кана 

27. Назвіть характерні риси мистецтва другої половини ХХ ст. 

28. Історичні передумови появи постмодернізму 

29. Назвіть основі риси архітектури деконструктивізму 

30. Охарактеризуйте основні напрямки розвитку сучасної архітектури 

 

Творчий конкурс проводиться за затвердженим розкладом. 

При виконанні клаузури вступникам не дозволяється користуватись 

навчальною, методичною, нормативно-довідковою літературою. 

Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступне фахове 

випробування у визначений розкладом час і в складі зазначених груп, а також 

особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до 

участі у конкурсному відборі не допускаються. 

Особи, які отримали незадовільну оцінку під час проведення фахового 

вступного випробування, вибувають з конкурсу. Перескладання вступного 

випробування не допускається. 

Всі питання, пов’язані з фаховим вступним випробуванням, вирішуються 

приймальною комісією Університету. 

Висновок фахової атестаційної комісії оформлюється протоколом. 

Протоколи фахової атестаційної комісії розглядаються приймальною 

комісією Університету, яка приймає рішення: рекомендувати до зарахування 

або не рекомендувати до зарахування. 

Рішення приймальної комісії оголошується у день її засідання. 
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3. Критерії оцінювання, структура оцінки і порядок 

оцінювання підготовленості вступників 

Зарахування на навчання здійснюється на конкурсній основі за 

результатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2019-2021 років або  

одного предмету мультидисциплінарного тесту з мотиваційним листом та 

творчого конкурсу. 

Творчий конкурс оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Оцінка за 

фахове вступне випробування в цілому є сумою оцінок з архітектурного 

проєктування та історії архітектури, містобудування та мистецтв. 

Співвідношення складових частин фахового вступного випробування між 

графічним завданням та теоретичною відповіддю становить відповідно 60%та 

40% у складі кінцевої оцінки 200 балів. 

Критерії оцінювання проєктного завдання: 

- компоновка зображення на площині паперу; 

- виразність художньо-композиційного рішення; 

- відповідність планувального рішення функції будівлі, що 

проєктується; 

- правильність виконання основних проєкцій будівлі; 

- графічна майстерність; 

- повнота виконання і оформлення роботи 

 
 

Критерії оцінювання теоретичної відповіді: 

- продемонстровані ґрунтовні знання з історії архітектури, 

містобудування та мистецтва; 

- наведені аргументовані висновки щодо усвідомлення основних 

законів і принципів архітектурно-містобудівної композиції, формування й 

розвитку художнього образу і стилю в архітектурі, містобудуванні та мистецтві. 
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