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Мотиваційний лист 
Яблокової Еліни Олександрівни для участі в конкурсі на посаду 

директора Власівського Будинку культури. 

Я, Яблокова Еліна Олександрівна, - завідуюча культурно - масовим відділом 
Будинку культури маю намір взяти участь у конкурсі на посаду директора Вдасівського 
Будинку кульутри. 
Претендувати на посаду мені дозволяє: 

1. Освіта (диплом магістра за спеціальністю: «Театральне мистецтво» ХДАК) 
2. Досвід роботи в сфері культури (2006 р. - робота з студенським клубом 

Національного Харьківського Автомобільно -Дорожнього університету; 2007 р. -
керівник театрального гуртка, культорганізатор Центру Підліткових Клубів 

с. Власівка, 2011 - 2013 р. - керівник театрального гуртка Власівського Будинку 
культури, 2013- 2016 р. - завідуюча культ, масовим відділом Власівського Будинку 
культури. Не одноразово виконувала обовязки директора на час відпустки 
директорів ЦПК та Власівського БК.) 

3. Бачення стратегії розвитку Власівського Будинку культури як одного з провідних 
культурних центрів Кіровоградської області. 

Своїм головним завданням вважаю наступне: 

- Зберігаючи найкращі історичні, Власівські традиції провести комплексну модернізацію 
Будинку культури з метою приведення його у відповідність сучасним вимогам та 
технологіям. 

Справедлива, комунікабельна, чесна, відверта, працьовита. 

З повагою Яблокова Е. О. 

26.07.2016 р. 



27.07.2016 р. с. Власівка 

Рекомендаційний лист 
Дозвольте представити Вам, Яблокову Еліну Олександрівну, яка 

бере участь у конкурсі на заміщення вакантної посади директора 
Власівського Будинку культури. 

Яблокова Еліна з дитинства має театральні здібності, які проявляла в 
заходах селища,школи та садка. 

Маючи диплом магістра з відзнакою, прийшла працювати в Центр 
підліткових клубів, за спеціальністю: керівник театрального гуртка. З 2007 
по 2010 роки, працювала уже на посаді культорганізатора Центру. 

У Власівському Будинку культури підвищила свою майстерність та 
стала завідуючою культмасовим відділом Будинку культури. 

Яблокова Еліна, зарекомендувала себе як людина принципова, 
досвідчена, сумлінна. Важливо також відзначити, що вона цінує свою 
роботу, завжди уважно ставиться до колег, уміє самостійно приймати 
рішення. 

Гадаємо, що, прийнявши Яблокову Еліну на посаду директора Будинку 
культури, Ви зробите правильний вибір. 

З щирою повагою до Вас, депутати сьомого скликання Власівської 

Яковлев В. 

Яблонська І. 

Вовк Т. 

Вареніченко О. 

Скальський В. 

Грушка О. 



«27» липня 2016р. Конкурсній комісії з проведення конкурсного 
добору на посаду директора Власівського 
будинку культури згідно Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо запровадження контрактної форми 
роботи у сфері культури та конкурсної 
процедури призначення керівників державних та 
комунальних закладів культури» 

Рекомендаційний лист 

Знайомство з творчою діяльністю Яблокової Еліни Олександрівни - завідуючої культурно 

масовим відділом Власівського Будинку культури розпочинається з 2010 року. 

Спостерігаючи за її роботою, мисленням, фантазією, творчістю, відвідуючи свята, які 

організовує та проводить Яблокова Еліна, можна зробити висновок - це людина досвідчена, 

високопрофесійна, активна. 

Отримавши 2007 року диплом магістра з відзнакою, Еліна Олександрівна, почала свою 

трудову діяльність в Центрі Підліткових Клубів смт Власівка. З 2007 року вона самостійно 

самоудосконалювалась, та з посади керівника гуртка підвищила свій професфйний рівень до 

завідуючої культурно-масовим відділом Власівського Будинку культури. 

Має авторитет у колег, їй можна довірити будь-яку серйозну та важливу справу, 

доручення виконує чесно і добросовісно. 

Надає допомогу у вирішенні різноманітних питань. Прагне стимулювати професійне і 

особистісне зростання оточуючих людей. Вміє гарно вислухати та дати поради. 

Має яскраво виражені лідерські якості. Проявляє реальний інтерес та прагнення до 

виконання поставлених задач на найвищому організаційному рівні. 

Враховуючи роботу в селищі, організаційні здібності, вважаємо доцільним рекомендувати 

Яблокову Еліну Олександрівну, на посаду директора Власівського Будинку культури. 

Заступник з навчальної та виховної роботи 
завідувача кафедри систем електроспоживання 
та енергетичного менеджменту 
Кременчуцького національного університету/ 
імені Михайла Остроградського "" 

Помічник з виховної роботи директора 
Інституту електромеханіки, енергозбереження і 
систем управління Кременчуцького 
національного університету імені Михайла 
Остроградського 



Н А Ш Е М І С Т О 

ГРО МАДСЬ КА ОРГА НІЗА ЦІ Я 
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» іипня 2016р. № 12 Конкурсній комісії з проведення конкурсного добору 
на посад) директора Власівського будинку культури 
згідно Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо запровадження 
контрактної форми роботи у сфері культури та 
конкурсної процедури призначення керівників 
державних та комунальних закладів культури» 

Рекомендаційний лист 

З 2015 року наша органі зація співпрацює з Яблоковою Еліною Олександрівною, а саме вона є 
головою клубу «Серця назустріч». 

Організація та проведення рі зножанрових заходів клубу «Серця на зустріч» є багатогранною. 
Разом з Яблоковою Е.О. за цей період підготували і провели 3 цікавих та змістовних заходи 

для дітей, підлітків та дорослих, а саме: «День молоді». «День захисту дітей» та свято присвячене до 
20 ги річчя танцювальном) колективу «Світоч». 

З 2010 року Еліна працює1 у Власівському будинку культури на посаді завідуюча культурно-
масовим відділом, пройшла трудовий шлях від керівника гуртка до завідуючої відділом. Саме з 
початку створення клубу «Серця на зустріч» почалася тісна взаємопідтримуюча робота з 
колективом Власівського будинку культури. Під час організації і проведенню спільних заходів 
І'.ііна Олександрівна зарекомендувала себе як відповідальна особа, проявила реальний інтерес га 
прагнення до виконання поставлених задач на найвищому організаційному рівні. 

Організаційна робота, яку виконує голова клубу «Серця назустріч» відрізняється високим 
професіоналізмом, якістю та вчасністю. 

Висловлюємо подяку Еліні Олександрівні за виконану роботу. Впевнені в тім. що попереду нас 
чекає чимало цікавих проектів і завдяки Яблоковій Е.О зможемо запропонувати жителям та гостям 
селища Власівка багато цікавих і якісно проведених заходів. 

Враховуючи позитивний досвід співпраці, ми рекомендуємо Яблокову Еліну Олександрівну на 
посад) директора Власівського будинку культури, як професійного керівника який ретельно виконує 
взяті на себе обов'язки та гарантує високу якість роботи своєї особисто га колективу. 

Голова громадської організації «Наше мі 
депутат Кіровоградської обласної ради Костянтин Касирок 



Чичва 
Еліна Олександрівна 

закінчила у 2007 році Харківську державну академію 
культури і отримала повну вищу освіту за 

спеціальністю "Театральне мистецтво" та здобула 
кваліфікацію магістр а театрального мистецтва. 

30 червня 2007 р. 

Х А № 32737187 


