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      У зв’язку з тим, що 9 серпня 2019 року набув чинності Закон України № 

2745-VIII «Про фахову передвищу освіту», КЗ «Харківський фаховий вищий 

художній коледж» перейшло з системи вищої освіти до системи  фахової 

передвищої освіти. У зв’язку  з цим   коледж здійснює освітню діяльність із 

надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням фахової передвищої освіти 

освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр», а також із 

надання повної загальної середньої освіти студентам, які навчаються в 

коледжі на основі базової загальної середньої освіти. 

     Головними напрямками роботи коледжу є: забезпечення реалізації права 

громадян на фахову передвищу освіту; підготовка кадрів з фаховою 

передвищою освітою для потреб економіки та суспільства, забезпечення 

якості фахової передвищої освіти, забезпечення виконання регіонального 

замовлення та угод на підготовку фахівців; провадження на високому рівні 

освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами фахової передвищої 

освіти за обраними ними спеціальностями; виховання у студентів 

патріотизму, громадянської позиції та відповідальності, академічної 

доброчесності, моральних цінностей, здорового способу життя,  створення 

необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх 

здібностей і талантів, збереження здоров’я студентів; підвищення освітнього 

і культурного рівня громадян, здійснення творчої, мистецької, культурно-

виховної та просвітницької діяльності; ефективне використання майна і 

коштів для провадження освітньої діяльності. 

          З веденням  12 березня 2020 року карантину в системі освіти та з цілью 

запобіганню поширенню коронавірусу COVID-19, це організація освітнього 

процесу у дистанційному режимі. У зв’язку з чим були виданні накази по 

училищу. Навчальний процес був забезпечений шляхом  використання 

програм для персональних комп’ютерів або смартфонів (месенджерів). Тип 

програми – месенджеру, який використовували викладачі, залежив від форми 

специфіки навчальних занять та застосовувався з урахуванням можливості 

доступу до нього студентів. Для цього на офіційному сайті училища була 

розміщена інформація щодо організації навчального процесу в зазначений 

період карантину.  

        Навчальний 2019-2020 рік був завершений вчасно.  Також були 

проведені заліки та семестрові перегляди робіт студентів з дотриманням всіх 

санітарно-гігієнічних  заходів. 

        В кінці червня 2020 відбувся захист дипломних робіт випускників цього 

року який пройшов, як очно, так і заочно на високому професійному рівні 

також з дотриманням всіх санітарно-гігієнічних  заходів. 



           З 30 червня почалася вступна кампанія 2020-2021 навчального року, 

яка проходила в два етапи в установлені терміни, а саме: 

1 етап.  З 15 по 19 липня 2020 року  проводились вступні випробування 

(творчі конкурси з рисунку та живопису/скульптурі, а також диктанту з 

української мови) для абітурієнтів на основі загальної середньої освіти на 

бюджетну та контрактну форму навчання. 

2 етап.  З 1 по 31 серпня 2020 року  проводились вступні випробування 

(творчі конкурси з рисунку та живопису, а також  з української мови) для 

абітурієнтів на основі повної загальної середньої освіти на контрактну форму 

навчання. 

Взагалі у вступних випробуваннях 2020 року для абітурієнтів на основі 

загальної середньої освіти була зареєстрована рекордна кількість заяв 

абітурієнтів за останні 5 років – 303 заяви, що в цілому склало конкурс  4,3 

особи  на одне бюджетне місце.  

         Ліцензійний план набору першокурсників на основі загальної середньої 

освіти та на основі повної загальної середньої освіти в кількості 96 осіб  за 

рахунок державного (регіонального) замовлення – 70 осіб та за рахунок 

коштів фізичних (юридичних) – 26 особи  виконано в повному обсязі. 

         Взагалі  проведення вступної кампанії пройшов на високому 

професійному рівні з дотриманням всіх санітарно-гігієнічних  заходів. 

        З 07 вересня 2020 року ОКЗ «Харківське художнє училище» змінило 

свою назву на  КЗ «Харківський фаховий вищий художній коледж» 

Харківської обласної ради  про що був виданий наказ № 127 від 07.09.2020 

«Про зміну назви Обласного комунального закладу «Харківське художнє 

училище» та розпочалася робота щодо державної реєстрації змін у назві 

навчального закладу, виготовлення нової печатки та штампу, укладання 

додаткових угод та таке інше. 

        Враховуючи чільне місце, яке займає Харківське художній коледж в 

системі художньої освіти в Україні та його авторитет в мистецьких та 

викладацьких колах, до коледжу звернулись редакційна колегія теоретичного 

журналу Національної спілки художників України «Образотворче 

мистецтво» з проханням надати аналітичні матеріали з проблем сучасної 

освіти в галузі образотворчого мистецтва. Такі матеріали нами були надані 

нашим викладачем - мистецтвознавцем і вийшли в вигляді статей 

«Мистецтво молодих і сучасне мистецтво Харкова», «Вербалізація в 

зображальному», «На вістрі власного пензля. Нові молоді у Харкові» 

(№2/2020), «Визначна віха в підготовці нової історії українського мистецтва» 

(№3-4/2020). 

     Важливим показником ефективності освіти, яку надає навчальний заклад, 

є якісний рівень захисту дипломних робіт. Критеріями виступають оцінки 

Державної екзаменаційної комісії, кількість дипломів з відзнакою та 

похвалою ДЕКу, кількість випускників, які були прийняті до навчання до 

закладів вищої освіти III та IV рівнів акредитації. Спираючись на такі 

критерії, можна стверджувати, що якість підготовки в коледжі стабільно 

тримається на високому рівні. На оцінки 10, 11 та 12 балів захистили 



дипломи 76% дипломантів (65 осіб). За спеціалізаціями це виглядає 

наступним чином: скульптура – 100%, оформлення театральних вистав – 

82%, графічний дизайн – 40%, дизайн середовища – 87%, живопис – 60%. 

Виросла кількість осіб, які отримали найвищу оцінку 12 балів. Таких осіб 

було 41%. Диплом з відзнакою був виданий 15 особам. Похвалу ДЕКу 

отримали 8 осіб. Більше 26% випускників були зачислені на навчання до 

ЗВО. 

     В листопаді 2020 року була розпочата робота з підготовки до вступної 

кампанії 2021 року; станом на січень 2021 року Правила прийому до КЗ 

«ХФВХК» розроблені, затверджені та оприлюднені на офіційному веб-сайті 

коледжу. 

      Не зважаючи на те, що з 12 березня 2020 був оголошений карантин з 

метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, завдяки 

організаційній роботі, яку проводила адміністрація коледжу, протягом 2020 

року участь студентів в деяких  конкурсах, фестивалях різного рівня – 

районного, обласного, всеукраїнського проводилась наживо та в режимі            

«оn-line»:  

 - травень 2020 звітування традиційною щорічної творчою виставкою 

викладачів та студентів   «Дарую майстерність ІХ» - 12осіб; 

  - участь викладачів та студентів коледжу у театральному фестивалі «Осінні 

фарби Білого палацу» у с. Шарівка Харківська область  та робота студентів 

«оn-line» над картинами – 7 осіб; 

-  щорічні всеукраїнські художні виставки  «Різдвяна»,  «Чарівна і вічна»,         

   до Дня художника у приміщенні  Будинку художника – 33 особи ; 

- виставка художніх робіт викладачів в студентів коледжу в фойє КП 

«Харківська обласна філармонія» з нагоди Дня народження Т.Г.Шевченка – 

10 осіб. 

        На високому рівні залишаються кількісні та якісні показники участі 

студентів в культурно - мистецьких заходах коледжу, міста, області, зокрема:           

- конкурс  з  живопису серед студентів 1 курсу в номінації  «Осінній 

натюрморт» –  25 осіб, переможці – 4 особи; 

- виставка плакатів  «Хто вмирає в боротьбі, у серцях живе навіки» студентів  

2-3 курсів відділення графічного дизайну коледжу знагоди  6-ї  річниці  Дня 

Героїв Небесної сотні – 11 осіб  («Кінотеатр «Боммер»);        .                

- творчий  конкурс  з  рисунку серед  студентів 4-го курсу коледжу в 

номінації  «Голова натурника» – 11 осіб, переможці – 3 особи;  

- відкриття художньої виставки  робіт студентів коледжу у приміщені 

Харківського театру для дітей та юнацтва – 12 осіб; 

- автобусна  екскурсія  студентами коледжу до Київського Національного 

університету культури і мистецтв з метою проведення профорієнтаційної 

роботи серед студентів випускних груп – 12 осіб. 

     Восени 2020 року у Харківській спеціалізованій музично-театральній 

бібліотеці ім. К.С.Станіславського відбулася персональна ювілейна виставка 

викладача фахових дисциплін коледжу З.В.Пилипенко.    



       А на при кінці  грудня 2020 в виставковій залі коледжу відкрилася  

персональна ювілейна виставка викладача фахових дисциплін  С.Г.Радіонова. 

     Проблеми щодо організації, фінансування та матеріально-технічного 

забезпечення освітнього процесу протягом 2020 року вирішувалися 

своєчасно і на рівні, що цілком відповідає його потребам.  

     Для дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів з 

метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID -19 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 були придбанні дезінфікуючи та 

антисептичні засоби та  засоби індивідуального захисту (маски). 

     За звітний період було придбано таке обладнання для навально-виховного 

процесу, а саме: офісні та шкільні меблі (стільці, крісла, лавки для коридору). 

      Також для безпеки проходження навчального процесу були установленні 

камери відеоспостереження на 1-му поверсі навчального корпусу, так і на 

подвір`ї коледжу. 

      На вимоги ГУДСНС України в Харківській області для коледжу було 

придбане протипожежне обладнання, а саме:  11 вогнегасників, 6 пожежних 

рукавів, щит пожежний. Придбанні та установлені лед.світільникі 

«Аварійний вихід». 

      За звітний період в коледжі були  виконані роботи з ремонту навчального 

корпусу, а саме замінено 10 віконних блоків (цокольний поверх, їдальня). 

Були виконані косметичні ремонти навчальних кабінетів, проведено технічне 

обслуговування опалювальних котлів. 

       Заборгованість по заробітній платі працівникам закладу та платежів до 

місцевого  бюджету відсутня. Виплати проводяться у межах затвердженого 

фонду оплати праці.  Заборгованість за спожиті комунальні послуги відсутня. 

       Також  проводиться постійний контроль щодо неухильного виконання 

вимог статті 77 Бюджетного кодексу України,  а саме, шляхом постійного 

моніторингу споживання енергоносіїв – контроль споживання   

електроенергії, газопостачання та водопостачання  під контролем бухгалтерії 

коледжу.   
          

 

Директор комунального закладу 

«Харківський фаховий вищий  

художній коледж»                                                       Костянтин САВЧЕНКО  

 
 


	Враховуючи чільне місце, яке займає Харківське художній коледж в системі художньої освіти в Україні та його авторитет в мистецьких та викладацьких колах, до коледжу звернулись редакційна колегія теоретичного журналу Національної спілки художни...
	В листопаді 2020 року була розпочата робота з підготовки до вступної кампанії 2021 року; станом на січень 2021 року Правила прийому до КЗ «ХФВХК» розроблені, затверджені та оприлюднені на офіційному веб-сайті коледжу.
	Також  проводиться постійний контроль щодо неухильного виконання вимог статті 77 Бюджетного кодексу України,  а саме, шляхом постійного моніторингу споживання енергоносіїв – контроль споживання   електроенергії, газопостачання та водопостачання...

