
  

Калітовський Віталій Іванович 

 

Вік:48 

Місто проживання: Київ, вул. Малиновського  
Сімейне положення: одружений, двоє дітей 

Телефон, e-mail:  

Графік роботи: повна зайнятість 

 
Ціль 
 

Застосування свого професійного досвіду, навичок та знань на посаді:  директора Центру 
культури та мистецтв Дніпровського району м. Києва. 

 
Досвід роботи 
 

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва,  
м. Київ 
Артист оркестру  

01.10.1994р. — 04.07.2014р. 
Обов’язки: 
- концертмейстер групи флейт 
- голова профспілки театру з лютого 2008р. по жовтень 2014р. 

Київський симфонічний оркестр і хор –керівник та диригент Роджер Макмерін.  
                                                                                                                               1996р.-2015р. 
Обов’язки: 
- концертмейстер групи флейт 

 

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва, 
м. Київ 
Художній керівник 

04.07.2014р — 02.03.2016р 

Обов’язки: 
- організація всього комплексу творчої та виробничої діяльності Театру; 

- визначати загальну художньо-творчу концепцію, перспективи творчої діяльності у загальній культурній 

політиці; 
- розробляти перспективні репертуарні плани, плани графіки створення театральних вистав, контролювати їх 

дотримання; 
- нести  відповідальність за творчі та економічні результати роботи Театру; 

- забезпечувати художній рівень театральних постановок; 

- забезпечувати кваліфіковане комплектування та використання творчих кадрів; 
- керувати комплексом робіт, пов’язаних із створенням нових сценічних творів; 

- вести роботу з авторами із створення нових сценічних творів; 
- формувати склади постановочних груп та виконавців; 

- контролювати дотримання творчої та трудової дисципліни художньо-творчим персоналом   
 

 

Освіта 
липень 1987р. — травень 1993р. 



Київська державна консерваторія ім. П.І. Чайковського, м. Київ 
спеціальність: соліст оркестру, артист камерного ансамблю, викладач фахових дисциплін  

 

Вміння, навички та участь в проектах 
 

Знання закордонних мов: українська – рідна; російська – вільно; польська, німецька, 
англійська – зі словником. 
Володіння ПК: MS Ofice, Finale, Cubase 5, Adobe After Effects, Інтернет – як упевнений 
користувач. 

Участь в проектах: концепт-вистава японської музики «Десять відтінків жінки» спільно з 
Українсько-Японським центром НТУУ «КПІ»; програма вечорниць у піснях та романсах «Ніч 
яка місячна…», приурочена до Дня української мови і писемності; містерія сучасності 
«Повертайся живим», присвячена Революції Гідності, спільно з мистецьким проектом театру 
з дуетом «ТЕЛЬНЮК: Сестри»; музично-драматична вистава «Весь світ - Шекспір»;  балет 
для дітей «Лялька. Нова історія Коппелії» на музику Л. Деліба; «Хорова абетка для дітей та 
їхніх батьків»  - 4-та програма освітнього циклу «Музичні класики»; балет «Майська ніч» 
Євгена Станковича; концерт в Кіноконцертному залі Національного центру «Український дім» 
на Першому фестивалі української академічної музики «За єдину європейську Україну»; 
концерт «Хабанера по-київськи» в рамках проекту «Повернення»; концерти симфонічного 
оркестру і хору театру за участю переможців Всеукраїнського фестивалю сучасної пісні та 
популярної музики «Червона рута», приурочені до Свята Покрови і Дня захисника України; 
мюзикл для дітей «Пригоди Гекльберрі Фінна» Жанни та Левка Колодубів; різдвяна 
концертна програма «Земле, Радій!» на сцені Колонного залу імені М.Лисенка Національної 
філормонії України; фестиваль хореографічного мистецтва «КМАТОБ-FEST-2015» та ін. 

 

 
Додаткова інформація 
 

Особисті якості: комунікабельність, відповідальність, порядність, гнучкість, креативність, 

вміння працювати у команді.  


