
Інформація щодо складання творчих конкурсів 

Формування груп  

Групи формуються до етапу граничного наповнення у порядку подання заяв. Якщо група у 

відповідний день наповнена, то з вами зв'яжуться окремо працівники Приймальної комісії для 

уточнення дати складання творчого конкурсу згідно з розкладом  

Переглянути розклад  

 

Місце  

Збір вступників на творчий конкурс відбувається о 8:30 у день його проведення біля входу до 

гуманітарного корпусу університету за адресою вул. Шевченка, 57 (вхід з вул. Чорновола). 

Проведення творчого конкурсу відбувається згідно з розкладом.  

 

Реєстрація 

Зареєструватись для участі у творчому конкурсі можна за формою 

https://forms.gle/VjE1FheXHN6JTruM9. (або натиснути тут для переходу на форму реєстрації) 

 

Для участі у творчому конкурсі на місця державного та регіонального замовлення вступники у 

день проведення подають:  

- заяву (натиснути, щоб відкрити і завантажити );  

- копію документа, що посвідчує особу;  

- фотокартку розміром Зх4 см;  

- копію документа про повну загальну середню освіту.  

 

Умови допуску  

До складання творчого конкурсу допускаються вступники за наявності:  

- документа, що посвідчує особу;  

- сертифікатів ЗНО;  

- вступники на "Фізичну культуру і спорт" також подають додатково висновок медичної 

комісії Івано-Франківського обласного лікувального фізкультурного центру “Здоров’я” (м. 

Івано-Франківськ, вул. Матейка, 20);  

- засобів індивідуального захисту (захисні маски, рукавички тощо).  

 

Що потрібно з собою мати?  

Вимоги до вступників щодо наявності необхідних матеріалів, інструментарію та спорядження 

(одягу):  

спеціальність 017 Фізична культура і спорт: спортивну форму у відповідності до погоди 

(штани/шорти, футболку/кофту, спортивне взуття) та медичну довідку (вказано у правилах 

прийому);  

спеціальність 022 Дизайн: аркуш паперу формату А-3, олівець, гумка, перо, туш, пензлики, 

лінери, кнопки; спеціальність  

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація: аркуш паперу формату 

А-2, олівець, гумка, кнопки;  

спеціальність 024 Хореографія: танцювальна форма, балетки і танцювальне взуття, елементи 

костюму, флешка із записом фонограми, ручка або олівець, аркуш паперу;  

спеціальність 025 Музичне мистецтво: музичний інструмент, ручка, аркуш паперу;  

спеціальність 026 Сценічне мистецтво: флешка із записом фонограми, елементи костюмів 

для танцю та монологу (при потребі), ручка, аркуш паперу. 
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