
ЗВІТ 

про моніторинг кар’єрного шляху випускників 

 

Практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного 

шляху випускників в ДП «Київський хореографічний коледж» реалізовується 

з дня заснування закладу. Ведеться облік працевлаштування випускників 

(відповідальні – виконавчий директор коледжу С.Б. Шевченко, заступник 

директора з методичної роботи О.О. Погребна). З випускниками 

підтримується зв’язок завдяки збереженим контактним даним (телефони, 

електронні адреси), а також за допомогою соціальних мереж. Таким чином 

оновлюється база даних з працевлаштування випускників. 

У 2012 році було проведено ювілейний гала-концерт до 25-річчя 

Культурного центру «Кияночка» в якому брали участь і відомі випускники 

Київського хореографічного коледжу. Буклет розміщено за посиланням: 

https://www.choreographic-college.com/our-graduates 

Коледж пишається своїми випускниками, що мають значні досягнення 

у виконавській майстерності, очолюють знані мистецькі колективи, стали 

провідними солістами національних та зарубіжних театрів, з тріумфом 

гастролюють у багатьох країнах світу, отримують визнання на 

найпрестижніших конкурсах та фестивалях класичного танцю. 

 Алгоритм збирання інформації щодо кар'єрного шляху та траєкторій 

працевлаштування випускників відображено на сайті у рубриці «Наші 

випускники»: https://www.choreographic-college.com/our-graduates 

З метою вдосконалення моніторингу кар’єрних шляхів випускників 

створено підрозділ щодо сприяння працевлаштуванню студентів і 

випускників ДП «Київський хореографічний коледж» (ПОЛОЖЕННЯ про 

підрозділ щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників).  

Було проведено опитування випускників щодо їх кар`єрного шляху та 

якості ОП 024 «Хореографія», а також опитування роботодавців про роботу 

випускників.  

https://www.choreographic-college.com/our-graduates
https://www.choreographic-college.com/our-graduates


Пропозиції випускників та роботодавців було проаналізовано та 

розглянуто на засіданнях Вченої ради та враховано при розробці та перегляді 

освітньої програми. Відгуки випускників та роботодавців розміщено на сайті: 

https://www.choreographic-college.com/letters-of-support 

Встановлено, що 100 % випускників першого (бакалаврського) рівня за 

спеціальністю 024 «Хореографія» успішно працевлаштовані та працюють за 

спеціальністю. 

Випуск 2020  

 

Гриценко Зінаїда Культурний Центр «Кияночка», викладач 

Синявська (Кавасакі) Акарі Заслужена артистка України, коледж 

хореографічного мистецтва «КМАТ ІМЕНІ 

СЕРЖА ЛИФАРЯ», викладач 

Горюк Оксана Авалон, «Фізика», тренер 

Культурний Центр «Кияночка», викладач 

Ланчук Яна артист-стажер Національного академічного 

театру опери та балету України імені Тараса 

Шевченка 

Бондаренко Оксана Заслужена артистка України, солістка 

Київського академічного театру опери і балету 

для дітей та юнацтва 

Баліцький Олексій артист Харківського національного 

академічного театру опери та балету імені 

М.В. Лисенка 

Скрипка Мар`яна 

 

Театр «Молодий балет Києва», артистка 

Циганкова Тетяна «Kyiv ballet studio», викладач 

Лопатіна Руслана Grand Kiev Ballet, артистка 

Ситник Алла «Kyiv ballet studio», керівник 

https://www.choreographic-college.com/letters-of-support


 

Мороз Кирило артист академічного театру «Київ Модерн-

балет» 

Кайгородов Микита 

 

соліст Національного академічного театру 

опери та балету України імені Тараса 

Шевченка 

Герега Валерія ДП «Київський хореографічний коледж», 

викладач 

Лещинський Костянтин 

 

артист Одеського національного академічного 

театру опери та балету 

Мацумото Ріріко «Kyiv ballet studio», викладач 

Мішутін Олександр 

 

Nakano Ballet Academy (Японія), викладач, 

хореограф 

Kyoto Ballet Academy (Японія), хореограф 

NBA Ballet Company (Японія), запрошений 

балетмейстер 

 

 


