НАБІР ІНОЗЕМЦІВ
у Київському хореографічному коледжі
в 2017 році

Київський хореографічний коледж запрошує іноземних громадян на навчання у 2017-2018
навчальному році за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».
(ліцензія АД №034582, сертифікат про акредитацію НІ-І № 1153608)
Київський хореографічний коледж – ВНЗ мистецького профілю, що здійснює підготовку спеціалістів зі
спеціальності ХОРЕОГРАФІЯ («Класична хореографія», «Сучасна хореографія»).
Кваліфікація:
Артист балету (Артист ансамблю сучасного танцю),
Викладач хореографії,
Керівник хореографічного колективу.
Випускники коледжу успішно працевлаштовані в провідних театрах: Національний академічний театр
опери та балету ім. Т. Г. Шевченка (Україна), Київський муніципальний академічний театр опери і
балету (Україна), Пермський академічний театр опери і балету (Росія), Національний театр міста
Зальцбург (Австрія), Віденська Національна опера (Австрія), «Bejart Ballet Lausanne» (Швейцарія),
«Caracalla Dance Theatre» (Ліван), з тріумфом гастролюють у багатьох країнах світу (Франція, Греція,
Італія, Іспанія, Німеччина, Австрія, Ліван, Польща, отримують визнання на найпрестижніших
конкурсах та фестивалях класичного танцю.
Робота коледжу спрямована на формування нової генерації спеціалістів з фундаментальною
хореографічною підготовкою для самостійної творчої діяльності. З метою поєднання теорії з
практичною діяльністю застосовується широка практична підготовка студентів. Життя колективу
проходить у вирі концертів. Йому аплодують у містах України та далеко за її межами. Головним
завданням діяльності педагогічного колективу є підготовка успішних артистів для кращих сцен світу,
викладачів хореографічних дисциплін, які б відповідали сучасним умовам: чітко орієнтувалися в
основних напрямках класичного та сучасного хореографічного мистецтва, користувалися
методиками викладання дисциплін хореографічного циклу, досконало володіли технікою та
сценічною майстерністю, активно займали концертною діяльністю, мали широку ерудицію, прагнули
до внутрішньої і зовнішньої досконалості.
У коледжі працює висококваліфікований викладацький склад: народні і заслужені артисти,
заслужені працівники культури України, кандидати наук і викладачі-методисти. Це відомі фахівці
хореографічного мистецтва, провідні майстри сцени. Викладачі проводять творчі семінари та
майстер-класи з фахових дисциплін в Україні та за її межами, беруть участь у журі всеукраїнських та
міжнародних конкурсів танцю.
Іноземні громадяни та особи без громадянства, які бажають навчатися за кошти фізичних або
юридичних осіб, зараховуються до Київського хореографічного коледжу за результатами співбесіди.
Видача запрошень на навчання відбувається протягом року.

Для отримання запрошення на навчання іноземець подає до коледжу такі документи:
1) заяву-анкету;
2) мотиваційний лист;
3) копію паспортного документа іноземця або іншого документа, що посвідчує його особу;
4) копію документа про попередню освіту з одержаними з навчальних дисциплін оцінками (балами)
або академічну довідку;
5) копію документа про результати незалежного тестування (за наявності);
6) письмову згоду на обробку персональних даних;
7) копію свідоцтва про закінчення мовної підготовки (за наявності).
Офіційне запрошення є підставою для отримання візи в посольствах України.
Для зарахування до Київського хореографічного коледжу іноземець подає такі документи:
1) заяву-анкету;
2) оригінал та копію документа про попередню освіту;
3) оригінал та копію документа (додатка до документа про освіту), в якому міститься інформація про
його успішність з навчальних дисциплін;
4) копію документа про народження;
5) медичний сертифікат про стан здоров'я, засвідчений офіційним органом охорони здоров'я країни, з
якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від'їзду на навчання в Україну;
6) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
7) дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди
про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);
8) 6 фотокарток розміром 60 х 40 мм;
9) копію посвідчення закордонного українця (за наявності).
Документи, зазначені у підпунктах 2, 3, 4, 6 мають бути перекладені українською мовою з
нотаріальним засвідченням перекладу.
Документи мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні
для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною дипломатичною установою
України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
Документи про освіту зарахованих на навчання іноземців, видані навчальними закладами інших
держав, проходять процедуру визнання в Україні відповідно до законодавства.
У разі відсутності підтвердження автентичності документа іноземця про освіту або рівня отриманої
ним освіти навчальний заклад відраховує такого іноземця.
Абітурієнт повинен повідомити адміністрацію коледжу про дату свого прибуття в Країну
(номер рейсу та час прибуття літака) не пізніше, ніж за три дні до прибуття. Ми
організуємо зустріч у аеропорті та поселення у гуртожиток.
Іноземні громадяни, зараховані на навчання до коледжу забезпечуються комфортабельними
місцями в гуртожитку готельного типу (2-х та 3-х місних кімнатах). Кожен студент забезпечується
необхідним набором меблів: ліжко, шафа, стіл, стілець. У кімнатах є кухні (холодильник, плита,
мікрохвильова піч, меблі), санітарні кімнати, душові, пральні машини, мережа. Для відпочинку
студентів є затишний хол, де завжди можна подивитись телепередачі, поспілкуватись з друзями. У
гуртожитку облаштована хореографічна зала для додаткових тренувань.
В гуртожитку є все необхідне для безпечного і комфортного проживання студентів: цілодобова
охорона, медичний працівник, куратор, їдальня, ТВ, internet, хореографічна зала. Між корпусами
коледжу курсує автобус.
Вартість навчання: 12 000 $/рік (навчання, харчування, проживання, транспорт).
Вартість послуг оформлення посвідки на тимчасове проживання, візова підтримка та державні мита
сплачуються окремо.
За додатковою інформацією щодо навчання в Київському хореографічному коледжі звертайтеся до
приймальної комісії:
«КИЇВСЬКИЙ ХОРЕОГРАФІЧНИЙ КОЛЕДЖ»
01030, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 57, вул. Борщагівська, 204-Г
тел. +38 (044) 234-61-69, 234-07-99, 401-10-41
E-mail: kijanochka@ukr.net, college_horeograf@ukr.net
Web-site: http://www.balletkiev.com

