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1. Хто може подати заяву на проведення додаткової вступної співбесіди на
бакалаврат за освітньою програмою АРХІТЕКТУРНА ТВОРЧІСТЬ?
Заяву на проведення додаткової вступної співбеседи може подати претендент, який не
проходив вступну співбесіду за освітньою програмою архітектурна творчість
у стандартному терміні.
Претендент на бакалаврат в Академії образотворчих мистецтв (АОМ) може стати
студентом освітньої програми лише на підставі успішного проходження вступної
співбесіди. Якщо претендент здобув повну загальноосвітню або професійно-технічну
середню освіту, він може в установленому порядку подати заяву на вступ до АОМ.
У випадку, якщо вступна співбесіда до АОМ або ж термін подачі заяви відбудеться
раніше, ніж ЗНО (або його іноземний аналог), претендента буде прийнято на навчання
умовно. Остаточне рішення про зарахування на навчання зумовлено успішним
складенням ЗНО (або його аналогу). Документ про складення ЗНО (нотаріально
завірену фотокопію сертифікату) претендент пред’являє до 10 днів після складання
ЗНО, проте не пізніше, ніж у день запису на навчання.
Усі закордонні претенденти (крім чеських) повинні до початку навчання володіти
словацькою мовою на рівні B1.

Іноземні претенденти та претенденти, які навчалися за кордоном, у разі зарахування на
навчання пред’являють рішення про визнання документа про освіту, виданого
за кордоном не пізніше дня запису на навчання (вересень 2022).
Якщо навчальний заклад видає документи про освіту пізніше вересня 2022,
абітурієнтам не рекомендується подати заяву на навчання або ж подати її наступного
академічного року.
Більше інформації:
https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-astupna-vzdelania/
https://www.slovensko.sk/sk/vyhladavanie?mod=search&q=uznanie+dokladu+o+vzdelani

2. Коли можна подати заяву на проведення додаткової вступної співбесіди на
бакалаврат
У терміні з 25. 3. 2022 по 24. 5. 2022 претендент на бакалаврат в АОМ заповнить і
підтвердить електронну заяву.
Потім заяву роздрукує, підпише й відправить її поштою разом з потрібними
додатками не пізніше 25. 5. 2022.

3. Важливі терміни прийому на навчання
З 25. 3. 2022 по 24. 5. 2022 – термін подачі заяви
24. 5. 2022 – дедлайн перерахунку плати за заяву на навчання
25. 5. 2022– дедлайн відправлення заяви та додатків поштою
3. 6. 2022 08:00 год (вранці) – дедлайн відправлення домашніх робіт для першого
раунду вступної співбесіди
1 раунд – 6. – 9. 6. 2022 – засідання вступної комісії та оцінка домашніх робіт,
відправлених до 3.6.2022 через https://ulozisko.vsvu.sk/
14. 6. 2022 – претендентам, які просунулися до 2 раунду вступної співбесіди, буде
доставлено запрошення з інструкцією до 2 раунду
2 раунд– проводиться особисто й триває два дні: 27. – 28. 6. 2022 – претенденти
впродовж 2 днів (повних 2 днів) працюють над завданнями, які буде озвучено підчас
вступних іспитів

4. Як подати заяву на бакалаврат
1. крок:

-

Електронна заява знаходиться на сайті АОМ
https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/elektronicka-prihlaska/?v=LRJ8jJO2

-

Претендент заповнює дані у заяві

-

Претендент підтвержує дані у заяві (тим самим відправляє її у систему)

2. крок:
Потім заяву роздрукує, підпише та надішле поштою не пізніше 25. 5. 2022 разом з
такими додатками:
-

підписана професійна автобіографія;

-

нотаріально завірена фотокопія сертифікату про ЗНО (або його
іноземного аналогу);

-

якщо претендент навчається в останньому класі, у роздрукованій заяві
його школа підтверджує дані про навчання (випис предметів та оцінок)
або претендент прикріплює фотокопію останнього табелю успішності;

-

довідка про перерахунок плати;

-

декларація про медичний стан претендента (дієздатність щодо
навчання), підписана претендентом у такому форматі:

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti
Podpísaný/á ......
nar. ......
bytom .....
týmto vyhlasujem, že môj zdravotný stav je dobrý a netrpím žiadnymi ochoreniami,
ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť kontakt s chemickými alebo biologickými
látkami používanými vo vyučovacom procese.
V ......................

dňa ......................

Podpis .....................................

- у випадку документів про закінчену освіту, виданих закордонним
навчальним закладом без укладення договору про двостороннє
визнання рівності документів потрібна й нострифікація документу
видана Регіональним шкільним бюро (слов. Krajský školský úrad).
Більше інформації:

https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-ovzdelani-a-stupna-vzdelania/
http://www.minv.sk/?info_ouba_os_oec_nostrifikacie

на адресу:
Rektorát Vysokej školy výtvarných umení, študijné oddelenie,
Hviezdoslavovo nám. 18,
814 37 Bratislava

3 крок:
У терміні з 1. 6. 2022 о 12.00 год. по 3. 6. 2022 о 8.00 год. внесе претендент
цифрову версію домашніх робіт (портфель) за вимогами окремих освітніх
програм через сайт: https://ulozisko.vsvu.sk/.
Дані доступу та інструкція будуть відправлені на електронну адресу, вказану в
заяві претендента не пізніше 1. 6. 2022 о 12.00 год.

5. Оплата
Плату у розмірі 50€ потрібно перерахувати на банківський рахунок до 24. 5.
2022.
УВАГА: Претенденти з України звільнені від плати за вступну співбесіду.
-

Номер рахунку одержувача (IBAN): SK42 8180 0000 0070 0007 2516

-

SWIFT: SPSRSKBAXXX

-

Варіативний символ: 648 003

-

Специфічний символ: шестицифрове число, яке починається з цифри 22 та
продовжується евіденційним номером заяви, перед яким потрібно дописати
нулі. Приклад: евіденційний номер заяви – 37, тож специфічний символ –
220037.

-

Додаткові дані/Опис транзакції: прізвіще претендента

У випадку закордонної оплати потрібно вказати такі дані:
-

Одержувач/Назва рахунку: Vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavovo
nám. 18, 814 37 Bratislava, Slovenská republika

-

Банк: ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia

-

SWIFT: SPSRSKBAXXX

-

IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2516

-

Мета переказу: Варіативний символ: 648 003

-

Специфічний символ: шестицифрове число, яке починається з цифри 22
та продовжується евіденційним номером заяви, перед яким потрібно
дописати нулі. Приклад: евіденційний номер заяви – 37, тож специфічний
символ – 220037.

-

Додаткові дані/Опис транзакції: прізвіще претендента

6. Порядок прийому
У терміні з 1. 6. 2022 о 12.00 год. по 3. 6. 2022 о 8.00 год. внесе претендент
цифрову версію домашніх робіт (портфель) за вимогами окремих освітніх
програм через сайт: https://ulozisko.vsvu.sk/.
Дані доступу та інструкція будуть відправлені на електронну адресу вказану у
заяві претендента до 1. 6. 2022 о 12.00 год.

1 раунд – 6. – 9. 6. 2022 – відбудеться засідання вступної комісії та оцінка домашніх
робіт, відправлених до 3. 6. 2022 через https://ulozisko.vsvu.sk/.
2 раунд–27. – 28. 6. 2022 – проводиться особисто та триває два дні.
АОМ визначає додаткові умови прийому на навчання, щоб забезпечити зарахування на
навчання претендентів з відповідними здібностями та передумовами. Визначені умови
та спосіб перевірки їх виконання дадуть змогу обрати претендентів, які виявлять
найбільшу міру таланту, здібностей, знань для навчання за окремими освітніми
програмами, реалізованими АОМ.
Вступна комісія
Задані домашні роботи та окремі частини вступного іспиту оцінює як мінімум
п’ятичленна комісія, яку призначає ректор АОМ. Вона складається з академічних
викладачів даних освітних програм в АОМ, яким присвоєно звання професор, доцент
або старший викладач. Членом вступної комісії також може бути викладач, який в АОМ
викладає в рамках іншої освітньої програми.
Члени вступної комісії оцінюють виконані завдання в обох раундах за шестиступеневою
баловою системою (0-5 балів). Кожне завдання (врахуючи тести, особисту співбесіду та
домашні роботи) оцінюється окремо.
Умовою проведення 2 раунду є отримання як мінімум 50% максимальної кількості балів
за завдання з 1 раунду. Комісія може залежно від ситуації (наприклад, мала кількість
успішних претендентів) пересунути межу успішності до 45% отриманих балів.
Претендентів, які проходять у 2 раунд вступного іспиту, буде повідомлено:

-

При дистанційному проведенні 1 раунду вступної співбесіди результати буде
опубліковано на сайті впродовж 30 днів з моменту проведення 1 раунду. Одночасно
успішним претендентам буде надіслано запрошення до 2 раунду вступної
співбесіди.

Загальна академічна вступна комісія
Вступна комісія пред’являє результати оцінювання обох раундів та презентує
образотворчі праці претендентів Загальній академічній вступній комісії, яку призначає
ректор АОМ. Членами Загальної академічної вступної комісії є ректор АОМ,
проректори АОМ, голова Академічного сенату АОМ, завідувачі кафедр АОМ, завідувачі
ательє АОМ, завідувачі підготовчих курсів та члени вступних комісій окремих кафедр.
Головою комісії є проректор з навчання.
Загальна академічна вступна комісія оцінює результати оцінювання та порядок
претендентів, запропонований вступними комісіями кафедр і в такий спосіб забезпечує
об’єктивність результатів вступних іспитів. Загальна академічна вступна комісія має
право поміняти порядок претендентів, який встановила вступна комісія кафедри,
шляхом публічного голосування, при якому потрібна проста більшість голосів
присутніх членів Загальої академічноївступної комісії.
Загальна академічна вступна комісія має право запропонувати ректору АОМ
підвищення або зниження кількості студентів прийнятих на навчання в рамках окремих
освітніх програм або через низький рівень запропонувати не зарахувати жодного
претендента. Остаточне рішення щодо зарахування або незарахування студента на
навчання приймає ректор академії за рекомендацієюЗагальної академічної вступної
комісії. Рішення претендентові надішле поштою навчальний відділ АОМ до 30 днів з
моменту закінчення вступної співбесіди.
Рішення про зарахування/незарахування студента на навчання
Претендент, який отримав рішення про незарахування на навчання, може подати заяву
на перевірку правильності цього рішення. Апеляцію потрівно подати на ім’я ректора
АОМ до 8 днів від дати отримання рішення. Якщо ректор не виявить порушення
правил, він передасть справу Академічному сенату АОМ. Той не оцінює якість робіт, а
лише процесуальний аспект провадження. Рішення Академічного сенату АОМ є
остаточним. Відповідь має бути надіслана претендентові впродовж 30 днів від дати
одержання апеляції.
Умови та порядок прийому на бакалаврат регулює Внутрішнє положення АОМ про
прийом студентів.
Інформацію про прийом студентів на бакалаврат надає навчальний відділ АОМ:
Ing. Сильвія Козакова

02 5942 8519
kozakova@vsvu.sk

7. Вимоги освітньої програми АРХІТЕКТУРНА ТВОРЧІСТЬ
Домашні роботи, специфікація завдань, інструменти
Вимоги до домашніх робіт (портфель)
1 половина портфеля складається з широкої палітри художніх здібностей та
інтересів:
•

наприклад, натюрморти, екстер’єри, бюсти, живопис, фотографії, скульптури,
дизайн, графіка…

•

потрібно відзначити авторство та інформацію про педагогічний супровід
(курс мистецтва, підготовчий курс, середня школа тощо) або самостійність
роботи.

2 половина портфеля складається зі специфічних завдань, які документують
інтенсивну зацікавленість претендента архітектурою:
•

Ескізні малюнки з натури – інтер’єр, екстер’єр, об’єкт.

•

Аналітичні креслення, які презентують мислення претендента щодо
структури, конструкції, текстури, матеріальності, композиційності,
формальної процедури та трансформації.

•

Проєкти простих архітектур, архітектурних об’єктів, конструкцій або
структур, зафіксовані в ескізах, кресленнях (плани, розрізи, види),
просторових відображеннях (перспектива, аксонометрія…), фізичних моделях
(фотодокументація результату та способів конструкції), цифрових 3D моделів
(фотодокументація станів моделювання, візуалізації, дефініції параметричних
відношень).

Мотивація
•

Хто є претендентом та чому він зацікавлений у навчанні архітектурі саме в
АОМ і що він очікує від такого виду навчального закладу.

•

Мотивація має креативною формою презентувати сильну зацікавленість
претендента архітектурою.

Форма здачі робіт
•

Після подачі електронної заяви з додатками претендент у терміні з 6.
2022 о 12.00 год. по 3. 6. 2022 о 8.00 год. внесе цифрову версію домашніх
робіт (портфель) разом з мотивацією через сайт https://ulozisko.vsvu.sk/;

дані доступу та інструкція будуть відправлені на електронну адресу
вказану в заяві претендента до 1. 6. 2022 о 12.00 год. Портфель та
мотивація повинні знаходитися в одному спільному файлі формату PDF,
який не перевищує 10 МБ та має таку назву:
ім’я_прізвище_назваосвітньоїпрограми_архітектура. Необхідно назвати
теми та назви окремих робіт.

Специфікація завдань вступної співбесіди
1 раунд – Проходить дистанційно у відсутності претендента
- оцінка цифрового портфеля та мотивації.

2 раунд – проходить особисто в присутності претендента, який успішно пройшов 1
раундом. 2 раунд триває 2 дні.

Завдання мають характер проєкту простих архітектурних, конструкційних, просторових
об’єктів, розроблених на різних рівнях репрезентації:
•

Аналіз проблеми / текст, есе, ескізи, креслення…

•

Концепт / текст, ескізи, креслення…

•

Фізична модель…

•

Креслення…

•

Просторове зображення…

•

Текст…

або ж можуть мати характер декількох коротших завдань, які окремо перевіряють
здібності, навички та майстерність претендента:
•

Креслення архітектурного простору з натури або уявне, аналітичне креслення;

•

Моделювання просторових структур;

•

Графічні завдання;

•

Концептуальні завдання;

•

Просторова інтерпретація тексту, графіки або картини.

Виконані завдання здаються фізично – у вигляді креслень або просторових моделей.
Тест зосереджений на виявленні загальних знань середньої школи з історії, літератури,
історії образотворчого мистецтва та орієнтації у сучасному мистестві. За потреби для
іноземних студентів є можливим забезпечити тест англійською мовою, проте після
зарахування студент продовжить навчання словацькою мовою.

Співбесіда з претендентом проходить на кафедрі перед вступною комісією. Її мета –
продемонстувати знання претендента у галузі. Частиною співбесіди є також дискусія
про домашні роботи претендента.

Інструменти, необхідні для вступного іспиту
Креслярська дошка А2, інструменти для креслення (олівці, вугілля, сангіна тощо),
інструменти для моделювання (макетні ножи, ножиці, клей, лінійка/трикутна лінійка).
Примітки: матеріал для графічних та просторових завдань (папір, картон тощо)
претенденти отримають на іспиті.

