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Положення про творчий конкурс щодо вступу для здобуття ступеня 
бакалавра на спеціальність 191 «Архітектура та містобудування» 

 
Творчий конкурс – форма вступного випробування для вступу для 

здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, яка 
передбачає очну або дистанційну перевірку в межах одного дня та 
оцінювання, не пізніше наступного дня, творчих здібностей вступника, 
необхідних для здобуття вищої освіти за спеціальностю 191 «Архітектура та 
містобудування». За результатами творчого конкурсу виставляється 
позитивна оцінка за шкалою 100-200 (з кроком в один бал) або ухвалюється 
рішення про негативну оцінку досягнень вступника («незадовільно»); 

У творчих конкурсах мають право брати участь особи, які здобули 
повну загальну середню освіту, що підтверджується відповідними 
документами або довідкою закладу освіти. Вступники, які проходять творчі 
конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, 
що підтверджує особу, та екзаменаційного листка з фотокарткою (у разі 
складання творчого іспиту очно). 

Умови творчого конкурса з рисунку 
Представляється рисунок натюрморта з 3-4 побутових предметів 

споріднених за призначенням і близьких до простих геометричних форм 
(куб, шар, циліндр, конус ) 

Матеріали: простий олівець, ватман А-3, драпірея (фон) - однотонна 
тканина, освітлення - зліва-зверху. Варіанти: м'яч, коробка для взуття, 
гантелі, або глечик, чашка,буханка хліба і таке інше. 

Критерії оцінювання : 
1. Вміти складати  натюрморт за певною тематикою, в цілісну 

композицію з визначенням домінанти, першого та другого плану. 
2.Компоновка на аркуші. 
3.Геометрична побудова елементів натюрморта за законами 

перспективи, пропорційність 
4.Побудова тіней. 
5.Світлотіньві співвідношення. 
6.Штриховка і визначення форм предметів. 
7.Драпірея як складова натюрморта в загальній композиції.  
Творчий конкурс проводить комісія, склад якої затверджує ректор 

ДБТУ. Механізм реєстрації учасників творчих конкурсів, організація та 
проведення визначаються відповідно до законодавства та розміщується на 
офіційному сайті ДБТУ. 

Результат творчого конкурсу оцінюється за шкалою, визначеною 
Програмою творчого іспиту. 

Творчий конкурс проводиться з декілька потоків (для вступників на 
місця державного замовлення) за графіком.  



Для осіб, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб можуть проводитись додаткові сесії творчих конкурсів. 

Офіційне оголошення результатів творчого конкурсу на місця 
державного замовлення, включаючи оцінки окремих сесій, здійснюється 
шляхом розміщення відповідних відомостей на офіційному веб-сайті ДБТУ 
та вноситься до Єдиної державної електронної бази з питань освіти не 
пізніше наступного дня після проведення. 

Апеляцію результатів творчого конкурсу проведеного ДБТУ 
розглядає Апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджується 
наказом ректора Університету. 

 


