
РОЗКЛАД КОНСУЛЬТАЦІЙ  

для вступників на навчання до ЗАМ у 2019 році  

за освітнім ступенем “бакалавр” на базі повної загальної середньої освіти 

(денна та заочна форми навчання) 

 

 
 Назва випробування Дата проведення 

консультацій 

Назви спеціалізацій, вступники на які 

складають дане випробування 

Час початку  

консультації 

1. Рисунок 

04.07.2019 р. 

022 Дизайн 

 

023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація 

(живопис, графіка, художня кераміка, 

художня обробка металу,  

художня обробка дерева, реставрація) 

10.00 год. 

2. Живопис 

 

 

Консультації проводяться за адресою: м. Ужгород, вул. Минайська, 38/80  

(актова зала Коледжу мистецтв ім.А.Ерделі ЗАМ)  

 



РОЗКЛАД КОНСУЛЬТАЦІЙ  

для вступників на навчання до ЗАМ у 2019 році  

за освітнім ступенем “бакалавр” на базі повної загальної середньої освіти 

(денна та заочна форми навчання)  

за кошти фізичних або юридичних осіб 

 

 
 Назва випробування Дата проведення 

консультацій 

Назви спеціалізацій, вступники на які 

складають дане випробування 

Час початку  

консультації 

1. Рисунок 

16.07.2019 р. 

022 Дизайн 

 

023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація 

(живопис, графіка, художня кераміка, 

художня обробка металу,  

художня обробка дерева, реставрація) 

10.00 год. 

2. Живопис 

 

 

Консультації проводяться за адресою: м. Ужгород, вул. Минайська, 38/80  

(актова зала Коледжу мистецтв ім.А.Ерделі ЗАМ)  

 



 

 

РОЗКЛАД КОНСУЛЬТАЦІЇ 

для вступників на навчання до ЗАМ у 2019 році  

за освітнім ступенем “бакалавр” за скороченими термінами навчання 

 (на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”) 

(денна та заочна форми навчання) 

 
№ п/п Назва випробування Дата проведення 

консультації 

Назви спеціалізацій, вступники на які 

складають дане випробування 

Час початку 

консультації 

1. Рисунок 22.07.2019 р. 

022 Дизайн 

 

023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація 

(живопис, художня кераміка,  

художня обробка металу,  

художня обробка дерева) 

10.00 год. 

 
 

Консультація проводиться за адресою: м. Ужгород, вул. Минайська, 38/80  

(актова зала Коледжу мистецтв ім.А.Ерделі ЗАМ)  

 

 



 

РОЗКЛАД КОНСУЛЬТАЦІЙ  

для вступників на навчання до ЗАМ у 2019 році  

за освітнім ступенем “магістр”  

 
№ п/п Назва випробування Дата проведення 

консультацій 

Назви спеціалізацій, вступники на які 

складають дане випробування 

Час початку 

консультації 

1. Композиція 23.07.2019 р. 
022 Дизайн 

 

023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація 

(живопис) 

10.00 год. 

2. Іноземна мова 25.07.2019 р. 10.00 год. 

 

 

Консультації проводяться за адресою: м. Ужгород, вул. Минайська, 38/80  

(актова зала Коледжу мистецтв ім.А.Ерделі ЗАМ)  
. 

 

 

 

 
 

 


