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МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Мета мого мотиваційного листа – запропонувати Вам свою 
кандидатуру на посаду директора КЗ “ Палац  культури та мистецтв 
Височанської селищної ради» ”. 

      Я зацікавлена отримати цю посаду, оскільки, протягом мого професійного 
шляху мною було здобуто різноплановий досвід у галузі культури: зокрема, 
будучи художнім керівником та під час виконання обов’язків директора 
комунального закладу «Палац  культури та мистецтв Височанської селищної 
ради», я набула досвід як творчої, так і адміністративно – господарської 
діяльності. Вважаю, що володію якостями,  необхідними для успішної роботи 

в даній сфері. 
     У  2010  році закінчила  Харківську Державну Академію культури за 
спеціальністю «Музичне мистецтво» та здобула кваліфікацію артист-вокаліст 

(соліст), артист хору, викладач, керівник вокального ансамблю. 

      З 2009 року працювала у Бабаївському Будинку культури художнім 
керівником, керівником вокального гуртка. 

      В 2013 році на базі Бабаївського будинку культури створила два вокальні 
ансамблі: старша група «Яскраві перлини» та молодша група «Бабаївські 
зіроньки». Діти успішно приймають участь у міжнародних, обласних та 
районних вокальних конкурсах. Нагороджені дипломами, грамотами, 
подяками.  



     Під час роботи на посаді  художнього керівника, брала безпосередню 
участь  в організації та проведенні заходів з нагоди державних, професійних 
свят, а також фестивалів, конкурсів, працювала з художніми колективами, 
виконавцями, майстрами народної творчості. Тому сфера творчої, 
мистецької, концертної діяльності мені дуже близька та знайома. Тому світ 
моїх захоплень щільно переплітається з професійною діяльністю. 

З 2021 року  працюю у КЗ «Палац  культури та мистецтв Височанської 
селищної ради» художнім керівником, водночас виконую обов’язки  
директора закладу. Організовую та проводжу масові заходи: концерти, 
вечори відпочинку, тематичні вечори, виставки творчих робіт та ін., сприяю 
покращенню матеріально – технічної бази закладу.  Важливою складовою 
моєї адміністративно – організаційної діяльності є робота з документами: 
кадровими, господарськими, розробка Програм розвитку галузі культури 
тощо, яку систематично виконую. 

Неодноразово була нагороджена почесними грамотами, подяками 
Бабаївської селищної ради, Харківської районної ради, Харківської районної 
державної адміністрації, Харківської обласної державної адміністрації та ін.   

З метою   підвищення свого професійного рівня регулярно відвідую 
семінарські заняття, майстер-класи з різноманітних жанрів та напрямів 
художнього та декоративно – прикладного мистецтва: організація масових 
заходів, хореографія, вокал, сценічна майстерність, флористика, сценографія 
та ін. Постійно займаюся самоосвітою, вивчаю навчально - методичну 
літературу, знайомлюся з досвідом колег.  

Вільно володію українською, російською мовами.  

          Знання, отримані під час навчання в Харківській Державній академії 
культури та досвід роботи КЗ «Палац культури та мистецтв Височанської 
селищної ради» дали мені змогу усвідомити, що професія, якій я присвятила 
все своє свідоме життя, не є випадковістю. Я люблю свою роботу. 

     На посаді директора Палацу культури та мистецтв спрямування своєї 
роботи бачу на підвищення ролі і значення Палацу культури та мистецтв 
Височанської селищної ради як осередку збереження, відродження й 
розвитку національної культурної спадщини. Намагатимусь продовжувати на 
високому рівні розвиток усіх видів та жанрів самодіяльної народної 
творчості, аматорського мистецтва, а також організовувати театрально-

розважальні заходи та концерти, з метою залучення якомога більшої 
кількості учасників та глядачів.  Створювати  та організовувати діяльність 
різноманітних клубних формувань (творчих колективів, гуртків, студій, 
любительських об’єднань, клубів за інтересами), які б відповідали інтересам 
та культурним потребам різних верств населення.  серед усіх груп населення. 
 

 З перспективних завдань подальшої роботи Палацу культури та 



мистецтв вважаються мені першочерговими наступні: 
1. Проведення Відкритих культурно – мистецьких заходів, присвячених 

видатним постатям, чиї життя та діяльність пов’язані з Височанською 
громадою: 

- «Сад пісень Сковороди»; 

- започаткування культурно – мистецького заходу, присвяченого Клавдії 
Шульженко; 

- започаткування літературно – музичного заходу, присвяченого Гнату 
Хоткевичу. 

2. Модернізація матеріально – технічної бази Палацу, а саме придбання: 

- репетиційної апаратури для занять вокальних гуртків; 

- сценічних костюмів, взуття; 

- оргтехніки; 

- матеріалів для декоративно – прикладного мистецтва; 

- виставкового, сценічного, світлового обладнання. 

3. Вдосконалення з технічного забезпечення заходів (фото, відео, монтаж 
і т.п.). 

4. Розвиток різноманітних жанрів мистецтва: театрального, циркового, 
декоративно-прикладного тощо.   

4. Інформаціонна діяльність, направлена на висвітлення діяльності 
закладу, популяризацію досягнень художніх колективів та аматорів 
мистецтва з метою максимального охоплення населення (веб-сайти, видання 
інформаційних буклетів, методичних матеріалів з режисури, написання 
сценаріїв тощо). 

5. Створення різноманітних культурних проектів, участь у грантах. 

 Приіритетними завданнями на майбутнє є: 

- професійне вдосконалення якості культурно – масових заходів з 
застосуванням сучасних технічних засобів; 

- підтримка талановитої та обдарованої молоді, сприяння колективам та 
окремим виконавцям щодо участі у обласних та Всеукраїнських 
конкурсах, фестивалях; 

- забезпеченя  високого рівня художньої майстерності аматорських 
колективів, надання їм необхідної методичної і практичної допомоги; 

- плідна співпраця з іншими закладами культури громади – бібліотеками, 
школами мистецтв, музеями,  закладами культури району, області, міста. 



- подальший розвиток туристичного потенціалу громади, втілення 
перспективних туристичних маршрутів. 

 У разі призначення мене на посаду директора КЗ «Палац культури та 
мистецтва Височанської селищної ради» прикладу максимум своїх знань, 
професійного та життєвого досвіду для належного функціонування закладу, 
та все зроблю для того, щоб Палац культури в нашому селищі був 
улюбленим осередком мистецтва. 
 

 

 

«21»  липня 2021р.                                   ________ ( Моісеєнко К.Ю.) 
  

 


