
                        Jelölt : Jegonyán Okszána   

                        

                        +36-70-3121481 

                        e-mail: atidance@gmail.com 

 

                        Jelöltség: Szabadidő-, fogyatékos emberek táncsportjáért felelős elnökségi tag. 

 

Tanulmányok 

 

Időtartam 2008-2009 

Végzettség / képesítés koreográfus, táncpedagógus mester (MA) 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés klasszikus balett módszertana, néptánc módszertana, művészetpedagógia, 

művészetpszichológia, oktatás módszertana a felsőfokú intézményben, 

felsőfokú intézmény a profizmus alapjai. 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve  Állami Pedagógiai Egyetem, Kijev, Ukrajna  

 

Időtartam 

 

2007-2008 

Végzettség / képesítés gyógy testnevelés és sporttánc mester (MA) 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés elmélet és módszertan a gyógytestnevelésben és a sporttáncokban, 

tudományos kutatások elmélete és módszertana a gyógytestnevelésben és a 

sporttáncokban, az eredményesség növelésének mai irányai a 

gyógytestnevelésben és a sporttáncokban, információs-kommunikációs 

rendszerek a sportban 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve Harkovi Állami Testnevelési Egyetem, Harkov, Ukrajna 

 

Időtartam 

 

2004-2008   

Végzettség / képesítés koreográfus, moderntánc-pedagógus (BA) 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés koreográfusi elmélet és gyakorlat, klasszikus balett módszertana, 

moderntánc módszertana, jazz-tánc módszertana, néptánc módszertana, 

társastánc módszertana, divattáncok módszertana, művészettörténet. 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve  Nemzetközi Szláv Egyetem, Harkov, Ukrajna 

 

Időtartam 

 

1989-1995   

Végzettség / képesítés gépészmérnök (elfogadott MA végzettség) 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés matematika, fizika, szilárdságtan, anyagtudomány, mechanika elmélet, 

elektromos-technika és az elektronika alapjai, számítástechnika és a 

programozás, angol, ábrázoló geometria és műszaki rajz, gépészeti 

szerkezetek tervezése, szerkezetanalízis, hő- és áramlástan, 

áramlástechnikai rendszerek, hidromechanikai eljárások és berendezések, 

tervezéselmélet és módszertan, alkalmazott automatizálás technika, 

hajtástechnika, gyártási folyamatok tervezése, gyártási minőségbiztosítás, 

gyártóeszköztervezés, termeléstervezés és irányítás, testnevelés és sport 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve  Harkovi Műszaki Egyetem, Harkov, Ukrajna 

 

Időtartam 

 

1990-1994   

Végzettség / képesítés koreográfus, táncpedagógus 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés koreográfusi elmélet és gyakorlat, klasszikus balett módszertana, néptánc 

módszertana, történelmi táncok módszertana, művészettörténet. 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve 

 

 

 

Harkovi Művészeti Főiskola, Harkov, Ukrajna 

mailto:atidance@gmail.com


Szakmai tapasztalat 

 
 

 

Időtartam    2013 - 2016 

Foglalkozás / beosztás Szabadidősportért és fogyatékosok sportjáért felelős elnökségi tag 

Főbb tevékenységek és feladatkörök a szabadidősport és a fogyatékosok sportjának szervezése, koordinációja és 

kapcsolattartás, 

javaslattétel a szakterület kiemelt nemzetközi versenyeire (világ- és 

Európa-bajnokságok, világ- és Európa kupák) delegálandó versenyzők 

(párosok és formációk) személyére, 

külföldi versenyekre (ideértve a nem kiemelt nemzetközi versenyeket is) 

kiküldendő (delegálandó) versenyzők (párosok és formációk) személyének 

meghatározása, 

javaslattétel a szakterület versenyszabályzatának módosítására és a 

szakterületek működési szabályaira, 

a szakterület hivatalos versenynaptárának összeállítása 

A munkáltató neve   MTáSZ 

Tevékenység típusa 

 

szabadidősport, fogyatékkal élő emberek táncsport és rehabilitáció 

 

Időtartam    1996 -  

Foglalkozás / beosztás  egyesületi tag, koordinátor, szervező  

Főbb tevékenységek és feladatkörök koreográfus, táncpedagógus, gyógy-testnevelő és táncsport mester, 

művészeti tikár és szervező, koordinátor feladatok 

A munkáltató neve   Grand  (Ukrajna),  Arevik (Oroszország), MDE (Magyarország) 

Tevékenység típusa 

 

 táncsport, szabadidősport, oktatás, művészet, fogyatékkal élő emberek 

táncsport és rehabilitáció 

 

Időtartam 1995 - 

Foglalkozás / beosztás koreográfus, táncpedagógus  

Főbb tevékenységek és feladatkörök koreográfiák készítése, színpadra állítása 

A munkáltató neve  szabad szellemi 

Tevékenység típusa 

 

művészet, kultúra 

Időtartam 2011-2012 

Foglalkozás / beosztás gyógy-testnevelő  

Főbb tevékenységek és feladatkörök komplex rehabilitáció, az életminőség javítása 

A munkáltató neve Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Budapest 

Tevékenység típusa, ágazat 

 

rehabilitáció, tánc-, zene-, mozgásterápia  



Időtartam   2006-2007 

Foglalkozás / beosztás   művészeti koordinátor  

Főbb tevékenységek és feladatkörök   művészeti koordinátor, ügyintéző feladatok 

A munkáltató neve   Arabesque Alapfókú Műveszetoktatási Intézmény    

Tevékenység típusa 

 

oktatás, kultúra 

Időtartam 1994-1995  

Foglalkozás / beosztás koreográfus, táncpedagógus 

Főbb tevékenységek és feladatkörök koreográfiák készítése, színpadra állítása 

A munkáltató neve  Fiatalok Színháza, Harkov, Ukrajna  

Tevékenység típusa 

 

művészet, kultúra 

Időtartam 1991-1994-2000 

Foglalkozás / beosztás gépészmérnök, értékesítési vezető 

Főbb tevékenységek és feladatkörök minőségellenőrzési folyamatok irányítása, egyéb mérnöki feladatok, 

piackutatás, marketing, vezetői feladatok ellátása  

A munkáltató neve 

 

Mashinostroitel, Harkov, Ukrajna 

   

Társas készségek és kompetenciák 

 

 Jó kommunikációs készségek, külföldi munkám   

 során elsajátított jó alkalmazkodási készség a  

 multikulturális környezethez. 

 

Szervezési készségek és kompetenciák 

 

Vezetési, szervezési tapasztalat (több nemzeti és nemzetközi bajnokság, 

továbbképzések, konferenciák, kongresszusok és egyéb rendezvények 

szervezése és lebonyolítása itthon és külföldön). 

 

Számítógép-felhasználói készségek  

 

PC használat, szoftverkezelés. 

 

Művészi készségek és kompetenciák 

 

Tanulóéveim alatt a városi néptánc együttesben (7 évig) és a fiatalok 

színházában (3 évig) szerepeltem, valamint RSG és táncsport egyesületben 

versenyeztem (8 évig). 

 

Kiegészítő információk 

 

Tudományos kutatásaim a táncsportban és a magyar néptánc területén 

számtalan idegen nyelvű publikációt eredményezett.  

Anyanyelv orosz 

Egyéb nyelvek ukrán, magyar, angol  

 

 

 

 



Céljaim:  

1. A szabadidő- és fogyatékkal elő emberek táncsportja szakterületeinek „tömegesítése”;  

a módszertan átadása. 

2. Szabadidősport: 

 a Szövetség tevékenységének bővítése az aktuális nemzetközi táncstílusokkal, 

valamint az együttműködési stratégiák kidolgozása a művészetoktatási 

intézményekkel és szakmai szervezetekkel  

 a korcsoportok létszámbővítése gyermek, ifjúsági, felnőtt és szenior területen 

 szerevezett együttműködés a hazai és külföldi szakemberekkel 

3. Fogyatékkal elő emberek táncsportja: 

 az esélyegyenlőség és teljes értékű élet biztosítása a táncsport segítségével 

 az integráció megvalósítása és fúzió a versenysporttal  

 a speciális továbbképzések felépítése és a jelenlegi táncsport szakemberek / 

versenyzők aktivizálása a közös siker érdekiben 

 

Az említett célok megvalósításához rendelkezem: 

 a nemzetközi és hazai kapcsolatrendszerrel  

 a nemzetközi szakmai anyagokkal  

 a megfelelő szakmai, szervezői képzetséggel és gyakorlattal 


