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ПРОГРАМА ВСТУПНОГО
ВИПРОБУВАННЯ У ФОРМІ
ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ
для вступу на навчання для здобуття
освітнього ступеня бакалавр
зі спеціальності 191 Архітектура та містобудування
для осіб, які раніше здобули такий самий
або вищий ступень (рівень) вищої освіти

Харків - 2021

ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ частина 1
Перша частина фахового випробування складається з портфоліо.
Форма подачі: електронна на email apply@kharkiv.school та фізична, у
роздрукованому вигляді, за адресою м. Харків, вул. Конторська, 5, каб. 9
(власноруч чи поштовим відправленням).
У портфоліо не вказуються ПІБ чи інші особисті дані, які можуть порушити
анонімність. Кожному абітурієнту присвоюється особистий номер. Якщо
абітурієнт вважає необхідним згадати про свої досягнення у навчанні,
перемогу або участь у конкурсах, проходження курсів тощо, він може
написати про це у супровідному тексті до портфоліо. Сертифікати, дипломи,
грамоти та інші документи, які розкривають особистість абітурієнта не
додаються до портфоліо.

ПОРТФОЛІО
Портфоліо — це графічна розповідь про абітурієнта, інтереси та навички, а
також супровідний текст.
На розсуд абітурієнта можуть бути запропоновані будь-які графічні
зображення, які відображають вміння, наприклад, у малюванні, здібностях
просторово мислити, проектувати, фотографувати, моделювати чи описувати
те, що було створено у будь-якій креативній сфері. Портфоліо розкриває вас
як творчу/креативну особистість та показує, як ви прийшли до висновку, що
бажаєте вчитися на архітектора, у чому ви себе вже спробували та у яких
сферах маєте зацікавленість та досвід. Окрім графічних навичок портфоліо
має відображати здатність абітурієнта до логічної та послідовної розповіді
про його вміння та здібності. Важливо, щоб портфоліо мало структуру,
єдиний стиль та було зрозумілим.
Частиною портфоліо є супровідний текст — це опис ваших намірів навчатися
на архітектора та здобути професію у Харківській школі архітектури. Текст
повинен змістовно розповісти про ваші цілі та здібності, захоплення,
досягнення та досвід. У супровідному тексті потрібно звернути увагу на
логіку подачі, стиль написання та всестороннє обґрунтування мотивації.
Кількість сторінок портфоліо - до 20 шт.
Кількість символів у супровідному текст: 1500 — 2000 (одна сторінка)
Формати:
• електронний: у вигляді PDF (максимум 10 MB);
• фізичний: роздрукований на форматі А4 та зшитий.

Структура оцінки за частину першу фахового випробування:
Критерій

Низьке
володіння
навичкою

Середнє
володіння
навичкою

Високе
володіння
навичкою

Мотивація до навчання 30 - 40

41 - 50

51 - 60

Творчий досвід

40 - 53

54 - 67

68 - 80

Структура та логічність 30 - 40
поданої інформації

41 - 50

51 - 60

За частину першу фахового випробування абітурієнт отримує від 100 до 200
балів.

ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ частина 2
СПІВБЕСІДА
Друга частина фахового випробування - це співбесіда українською мовою з
членами екзаменаційної комісії. Теми співбесіди: мотивація до навчання,
інтереси та захоплення, минулі досягнення, бажання здобути майбутню
професію тощо. Абітурієнту необхідно розповісти про себе, проявити
навички комунікації, презентації, а також здатність критично мислити.
Структура оцінки за частину другу фахового випробування:
Критерій

Низьке
володіння
навичкою

Середнє
володіння
навичкою

Високе
володіння
навичкою

Ерудиція

40 - 53

54 - 67

68 - 80

Критичне мислення

30 - 40

41 - 50

51 - 60

Логіка та структура
відповідей

30 - 40

41 - 50

51 - 60

Загальний результат за частину другу фахового випробування оцінюється
від 100 до 200 балів.
Після співбесіди буде проведене коротке тестування англійської мови, яке
не буде оцінюватись.

ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ
Не пізніше ніж за день до дати випробування абітурієнти подають
портфоліо до приймальної комісії.
Оцінка за фахове вступне випробування обчислюється як середнє
арифметичне отриманих балів за першу та другу частину випробування та
публікується не пізніше, ніж на наступний день після проведення.
Рейтингові списки публікуються на сайті ХША у встановлені правилами
прийому строки та надсилаються вступникам особисто електронною
поштою.

