
 

Звіт Приймальної комісії 

ДП «Київський хореографічний коледж» за 2021 рік 

 

З метою організації проведення вступної кампанії та забезпечення якісного 

набору студентів на навчання було створено приймальну комісію у складі: 

1. Кайгородов Дмитро Євгенович – голова комісії, директор Київського 

хореографічного коледжу 

2. Богданова Марина Вікторівна – заступник голови комісії, завідувач 

кафедри хореографії Київського хореографічного коледжу; 

3. Шевченко Світлана Борисівна – відповідальний секретар, виконавчий 

директор коледжу; 

4. Бистрова Олена Володимирівна - уповноважена особа приймальної комісії 

з питань прийняття та розгляду електронних заяв,  завідуюча навчально-

консультативного відділу; 

5. Куклєв Анатолій Арнольдович – заступник відповідального секретаря; 

6. Харченко Олександра Станіславівна – студентка ІІІ курсу. 

 

Прийом на навчання до коледжу у 2021 році здійснювала Приймальна комісія 

відповідно до Правил прийому до коледжу у 2021 році, оприлюднених на 

офіційному сайті коледжу, та з використанням Єдиної державної електронної 

бази з питань освіти. 

 

Формування та затвердження пакету документів для проведення вступної 

кампанії, а саме: складу предметних, фахових, апеляційних та відбіркових 

комісій та програм підготовки до вступних випробувань для вступу на фахову 

передвищу освіту, та бакалаврську програму відбувалося відповідно до 

«Положення про приймальну комісію ДП «Київський хореографічний коледж» 

за три місяці до початку подання заяв. На сайті коледжу у розділі Абітурієнт 

були оприлюднені зазначені програми вступних іспитів (https://www.choreographic-

college.com/enrollee) . 

 

Приймальною комісією та її структурними підрозділами було розроблено ряд 

документів: 

- Правила прийому до ДП «Київський хореографічний коледж» на 2021 рік; 

- графіки проведення вступних випробувань; 

- програму проведення вступного іспиту та критерій його оцінювання з 

української мови; 

- програму проведення вступних випробувань та критерій їх оцінювання для 

претендентів на здобуття освітнього професійного рівня фаховий молодший 

бакалавр за спеціальністю 024 «Хореографія»; 

- програму проведення вступних випробувань та критерій їх оцінювання для 

претендентів на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 024 

«Хореографія»; 

- інші документи. 

 

 

 



Для забезпечення належного рівня проведення вступної кампанії, а саме 

розгляду заяв, допуску до участі у конкурсному відборі, рекомендацій до 

зарахування та здійснення інших повноважень, що відносяться до компетенції 

Приймальної комісії, проводились регулярні засідання Приймальної комісії 

коледжу. 

 

Вступні випробування проходили у формі екзаменів та співбесід, що дало 

змогу вчасно підготувати документи та сформувати рейтингові списки та надати 

рекомендації до зарахування у строки, передбачені Правилами прийому. 

 

Апеляційну комісію було створено з метою вирішення спірних питань та 

розгляду апеляцій вступників. Про прозозість та справедливість процедури 

проведення вступних випробувань свідчить факт відсутності скарг та апеляцій 

від вступників. 

З метою забезпечення прозорої діяльності та відкритості вступної кампанії та 

на виконання вимог чинного законодавства на веб-сайті коледжу 

https://www.choreographic-college.com/ висвітлювалась необхідна інформація про 

роботу приймальної комісії. 

 

За звітний період станом на 31 грудня 2021 року найбільше підписників 

спостерігалася у фейсбуку - 711 учасників, інстаграмі - 458, ютубі - 49. У 

соціальних мережах було викладено рекламні відеоролики.  

Найбільшим попитом у 2021 році користувався сайт ДП «Київський 

хореографічний коледж» який було переглянуто 15,905 разів. Вкладку 

«Абітурієнт» сайту коледжу, в якій була висвітлена актуальна інформація щодо 

перебігу вступної кампанії: рейтинг вступників, списки рекомендованих до 

зарахування, накази про зарахування, програми вступних випробувань, розклад 

вступних випробувань, результати вступних іспитів  тощо, було переглянуто 

2,595 разів. 

 

Загальна кількість поданих заяв до коледжу у 2021 році, які зареєстровані в 

базі даних ЄДЕБО, за період вступної кампанії - 39, з них: 

- на освітню програму «Хореографія» (ОС Бакалавр) – 11 заяв; 

- на освітню програму «Хореографія» (ОПС Фаховий молодший бакалавр) - 

28 заяв; 

 

За результатами вступних випробувань до Коледжу зараховано на навчання: 

- на освітню програму «Хореографія» (ОС Бакалавр) - 11 студентів; 

- на освітню програму «Хореографія» (ОПС Фаховий молодший бакалавр) –  

25 студентів. 

 

Всього до Коледжу в якості студентів у 2021 році зараховано 36 осіб. Під час 

вступної кампанії 2021 року також здійснювалося поновлення до складу 

студентів. За результатами роботи приймальної комісії кількість таких осіб - 6. 

 

У цілому робота приймальної комісії у 2021 році пройшла успішно.  

 

Звіт  розглянуто на засіданні Вченої ради. 


