Місія Київського хореографічного коледжу
Місія Київського хореографічного коледжу визначена всім його
історичним науково-педагогічним досвідом і полягає у формуванні, розвитку
та підтримці моделі безперервної високоякісної освіти у сфері культури і
мистецтв в Україні. Коледж, поєднуючи позитивний досвід минулого, реалії
сьогодення та перспективи майбутнього, збагачує і захищає українську
національну культуру і мистецтво, мову, духовність, традиції, забезпечує
формування сучасного патріотичного світогляду молодих фахівців культури і
мистецтв. Коледж забезпечує право кожного викладача, науковця, студента і
слухача бути учасником єдиного Європейського освітнього простору,
втілюючи у всіх видах діяльності гуманістичні ідеї та духовні цінності
сучасної цивілізації. Місія коледжу ґрунтується на засадах автономії,
демократичних принципів управління та академічної культури.
Так один із відомих брендів столичного міста, а саме Культурний центр
«Кияночка», став багаторічним коренем (понад 35 років) тієї безперервної
хореографічної освіти, яка охоплює Школу-Дитячий садок «Кияночка»,
Хореографічну гімназію «Кияночка», Київський хореографічний коледж та
театр «Молодий балет Києва».
Зберігаючи та зміцнюючи здоров'я, завдяки освоєнню мистецтва танцю,
формуванню емоційного, художньо-образного, раціонально-логічного,
кінетичного та ін. видів інтелекту, маленькі діти, школярі, студенти й усі
бажаючі реалізують себе як творчі особистості й майбутні професіонали.
Візія коледжу
Київський хореографічний коледж – визнаний центр з підготовки
культурно-мистецьких кадрів для України та світу і надійний партнер в
області розробки і реалізації інноваційних культурно-мистецьких проектів.
Візія коледжу полягає у примноженні інтелектуального потенціалу нації
шляхом реалізації освітніх та культурно-мистецьких проектів.
Цінності та стратегічна мета Київського хореографічного коледжу
Цінностями Київського хореографічного коледжу є:
Людина; Чесність; Лідерство; Відповідальність; Професіоналізм; Довіра;
Духовність; Рівність; Свобода; Лояльність; Суспільне визнання; Ввічливість;
Енергійність; Сміливість.

Київський хореографічний коледж реалізує свою місію, візію шляхом
досягнення стратегічної мети. Стратегічна мета розвитку коледжу –
забезпечення
конкурентоспроможності
коледжу
на
вітчизняному,
європейському та світовому ринках освітніх послуг і праці, втілення у всіх
видах діяльності цінностей свободи наукового і педагогічного мислення, а
також творчого пошуку та відкритості.
Стратегічна мета розвитку коледжу передбачає такі стратегічні напрями
розвитку коледжу: упровадження лідерської управлінської парадигми
розвитку коледжу; розвиток освітньої діяльності коледжу; збереження та
вдосконалення неперервної хореографічної освіти (позашкільна –
Культурний центр «Кияночка», дошкільна – Школа-Дитячий садок
«Кияночка», шкільна – Хореографічна гімназія «Кияночка», вища –
Київський хореографічний коледж); забезпечення сталого розвитку
хореографічно-педагогічної освіти з метою формування цілісної, активної,
соціальної та творчої особистості завдяки стажуванню в театрі «Молодий
балет Києва».

