Р О З К Л А Д
вступних випробувань до Комунального закладу «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради у 2022 році
для вступників на основі базової загальної середньої освіти (9 класів)
Денна форма здобування освіти
Увага! Відеоматеріали творчих вступних конкурсів завантажуються у гугл форму відповідної освітньої програми розміщеної на сайті коледжу у
рубриці «Вступнику» після подачі заяви вступником до дня вступного випробування
Музичне мистецтво

Дата
проведення
/день
тижня

Інструментальне
мистецтво

14.07.2022
четвер

Творчий конкурс
Народне
інструментальне
мистецтво
Екзамен
9.00

15.07.2022
п’ятниця

Сценічне
мистецтво

Народне пісенне
мистецтво та
хорове диригування
Творчий конкурс
Екзамен
9.00

Видовищнотеатралізовані заходи

Хореографія
Народна хореографія

Класична та сучасна
хореографія

Творчий конкурс,
Екзамен
9.00

Творчий конкурс
Екзамен
9.00

Інформаційна, бібліотечна
та архівна справа

Індивідуальна усна співбесіда
(українська мова та історія
України)
Консультація онлайн
Відеоконференція ZOOM
9.00
Творчий конкурс,
Екзамен
9.00

Естрадне та
джазове
інструментальне
мистецтво
Екзамен
13.00
Індивідуальна усна співбесіда
(українська мова та історія
України)
Екзамен
Відеоконференція ZOOM
з 9.00 відповідно до
призначеного часу вступнику

16.07.2022
субота

26.07.22
вівторок
28.07.2022
четвер
30. 07.2022
субота
Не пізніше
03. 08. 2022
вівторок
Не пізніше
08.08.2022
понеділок

Не пізніше 12.00
Оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування на місця регіонального замовлення (бюджет)
до 12.00 години
Виконання вступниками вимог до зарахування на місця регіонального замовлення (бюджет)
Не пізніше 18.00
Зарахування вступників на денну форму навчання за регіональним замовленням (бюджет)
Зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб (контракт)
Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які були зараховані за кошти фізичних або юридичних осіб

Відповідальний секретар приймальної комісії

Олена ЛИСЮК

Р О З К Л А Д
вступних випробувань до Комунального закладу «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради у 2022 році
 (для вступників, які вступають на базі 11-ти класів на вакантні місця ІІ курсу)
(Денна форма здобуття освіти за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт)
Увага! Відеоматеріали творчих вступних конкурсів завантажуються у гугл форму відповідної освітньої програми розміщеної на сайті коледжу у
рубриці «Вступнику» після подачі заяви вступником до дня вступного випробування
Дата
проведення
/день тижня

08.08.2022
понеділок

Музичне мистецтво
Інструментальне
мистецтво
Творчий конкурс
Народне інструментальне
мистецтво
Екзамен
9.00

Народне пісенне
мистецтво та хорове
диригування
Творчий конкурс
Екзамен
9.00

Сценічне мистецтво

Хореографія

Видовищно-театралізовані
заходи

Народна хореографія

Класична та сучасна хореографія

Творчий конкурс
Екзамен
9.00

Творчий конкурс
Екзамен
9.00

Творчий конкурс
Екзамен
9.00

Естрадне та джазове
інструментальне
мистецтво
Екзамен
11.00

01.09.2022
Четвер
06. 09. 2022
вівторок
Не пізніше
16.09.2022
п’ятниця

Не пізніше 12.00
Оприлюднення рейтингового списку рекомендованих до зарахування вступників, які вступають на основі творчих конкурсів та
розгляду мотиваційних листів
до 12.00 години
Виконання вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт)
Не пізніше 12.00
Зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб (контракт)
Відповідальний секретар приймальної комісії

Олена Лисюк

Р О З К Л А Д
вступних випробувань до Комунального закладу «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради у 2021 році
(Заочна форма здобуття освіти)
Увага! Відеоматеріали творчих вступних конкурсів завантажуються у гугл форму відповідної освітньої програми розміщеної на сайті коледжу у
рубриці «Вступнику» після подачі заяви вступником до дня вступного випробування
Дата
проведення
/день
тижня
08.08.2022
понеділок

Музичне мистецтво

Сценічне мистецтво

Інструментальне
мистецтво

Народне пісенне мистецтво
та хорове диригування

Видовищно-театралізовані
заходи

Творчий конкурс
Народне інструментальне
мистецтво
Екзамен
13.00

Творчий конкурс
Екзамен
11.00

Творчий конкурс
Екзамен
11.00

Інформаційна, бібліотечна та архівна
справа

Індивідуальна усна співбесіда
(українська мова та історія України)
Консультація онлайн
Відеоконференція ZOOM
9.00

Естрадне та джазове
інструментальне мистецтво
Екзамен
15.00
Індивідуальна усна співбесіда
(українська мова та історія України)
Екзамен
Відеоконференція ZOOM
з 9.00 відповідно до призначеного часу
вступнику

09.08.2022
вівторок

15.08.2022
понеділок
17. 08. 2022
середа
18. 08. 2022
четвер
18.08.2022
четвер
19.08.2022
вівторок
Не пізніше
26.08.2022
п’ятниця

Оприлюднення рейтингового списку рекомендованих до зарахування вступників, які вступають на основі
творчих конкурсів та індивідуальної усної співбесіди за регіональним замовленням (бюджет)
Виконання вимог до зарахування на місця регіонального замовлення (бюджет)
Виконання вимог до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб (контракт)
Не пізніше 12:00 год
Зарахування вступників за регіональним замовленням (бюджет)
Не пізніше 12.00 год
Зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб (контракт)
Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які були зараховані за кошти фізичних або юридичних осіб

Відповідальний секретар приймальної комісії

Олена Лисюк

