
Строки прийому заяв, документів  

та конкурсного відбору на навчання у  

Вижницький коледж прикладного мистецтва ім.В.Ю.Шкрібляка  

у 2022 році 

 

Освітньо-професійний ступінь  «Фаховий молодший бакалавр»: 
 

Спеціальність:  
022 Дизайн 

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 

 

На основі БСО (9 класів) 

 
 Реєстрація електронних кабінетів…………………………………. ..23 червня – 31 жовтня 

 Прийом електронних та паперових  заяв та документів …………. 30 червня  – 13 липня 

 Творчий конкурс з рисунка …………………………………………. 14 липня   – 21 липня 

 

На основі ПЗСО (11 класів)  

або ОКР «Кваліфікованого робітника» 

 
 Реєстрація електронних кабінетів…………………………………….01 липня  – 31 жовтня 

 Прийом електронних та паперових  заяв та документів…………….14 липня  – 05 серпня 

 Творчий конкурс з рисунка …………………………………………....08 серпня – 16 серпня 

 

Додатковий набір (виключно на контрактну форму навчання): 

                                                                     прийом заяв………………………01 серпня – 31 серпня 

                                                                     творчий конкурс з рисунка……01 вересня - 02 вересня   

 

Вища освіта І (бакалаврський) ступінь вищої освіти: 
 

Спеціальність:  
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 

 

На основі ПЗСО (11 класів)  

 
 Реєстрація електронних кабінетів…………………………………….01 липня  – 31 жовтня 

 Реєстрація для участі у творчому конкурсі 

 на місця державного замовлення …………………………………….20 червня – 16 липня 

 Прийом електронних та паперових  заяв та документів……………..29 липня  – 08 серпня 

- для вступників, які здали творчий конкурс з 01 – 18 липня ………..29 липня  – 23 серпня 

 Творчий конкурс з рисунка:…………………. 01 липня – 18 липня (державне  замовлення) 

                                                ………………………………..09 серпня – 16 серпня (контракт) 

 

На основі  ОКР «Молодший спеціаліст» (ФМБ, МБ)  

 
 Реєстрація електронних кабінетів……………………………………… 01 липня  – 31 жовтня 

 Прийом електронних та паперових  заяв та документів ……………….29 липня  – 23 серпня 

 Творчий конкурс з рисунка……………………………………………… 24 серпня - 26 серпня 

 ! Сертифікат ЗНО (2019-2021 р.р.) ( українська мова та література) або результати 

Національного мультипредметного тесту (НМТ) 2022 року. 



 

Додатковий набір (виключно на контрактну форму навчання): 

                                                                      прийом заяв………………………..25 серпня – 15 вересня 

                                                                      творчий конкурс з рисунка………16 вересня - 23 вересня   

                                                                      зарахування……... 29 вересня – не пізніше 30 листопада 

 


