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Мотиваційний лист 

Я, Савустяненко Анатолій Михайлович, пройшов шлях від акомпаніатора-
концертмейстера хореографічного колективу до художнього керівника 
Власівського Будинку культури. Досвід моєї роботи змусив мене 
презентувати своє бачення успішного розвитку закладу культури, розкрити 
власний творчий потенціал керівника та разом з талановитою командою 
працівників Будинку культури втілити в життя нові креативні ідеї, 
запропонувати широкий спектр послуг мешканцям селища. 

Працюючи на посаді завідуючого дитячим сектором Власівського 
Будинку культури разом з керівниками хореографічного колективу "Світоч", 
постійно брали участь в обласних оглядах-конкурсах, підтверджуючи звання 
"Зразкового дитячого колективу". 

Керую чоловічим вокальним ансамблем "Камертон" та змішаним 
ансамблем "Дозвілля", близько 15 років. Були частими гостями 
Кіровоградської обласної філармонії та брали участь у концертних програмах 
у м. Світловодську. 

У тісній співпраці з хормейстером самодіяльного народного хорового 
колективу "Дніпровські зорі" через кожні два роки готували нові концертні 
програми вокальних творів та захищали звання "Нардного" в м. Кіровограді. 

Завжди отримували запрошення від голови журі залишитися на 
заключний гала-концерт, як один з кращих колективів області. Особисто 
відвідую цей колектив більше 25 років. 

Постійно беру активну участь у підготовці масових заходів селища та 
міста Світловодська, в розробках сценарних палнів та створенню 
високохудожніх концертних програм. 

Отримував грамоти від Світловодського управління культури та туризму. 

Сподіваюсь, що мої кар'єрні очікування зможуть принести користь 
громаді селища Власівка та творчому колективу однодумців Будинку 
культури. 

Савустяненко А. М. 
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Знайома з Савустяненком Анатолієм Михайловичем понад 10 років, з часу 
його роботи у загальноосвітній школі І - III ступенів № 8 м. Світловодська, коли 
вій обіймав посаду вчителя музики, брав актйвну участь у мистецькому житті школи і 
селища, відповідав за музичне оформлення всіх шкільних заходів. Знаю його як 
грамотну, професійну, творчу особистість. 

На даний час Анатолій Михайлович займає посаду художнього керівника 
Власівського Будинку культури, де працює з 2002 року. Він займається 
безпосередньою організацією всіх концертів, керує чоловічим вокальним ансамблем 
«Камертон» та змішаним вокальним ансамблем «Дозвілля». Має подяки та грамоту 
Світловодського міського відділу культури та туризму. 

Як заступник директора школи з виховної роботи, я постійно співпрацюю з 
Анатолієм Михайловичем під час підготовки та проведення різноманітних шкільних 
заходів, які проходять у приміщенні Будинку культури (Єдині уроки із залученням 
великої кількості учнів, загальношкільні батьківські збори, випускний вечір). 
Адміністрація школи користується підтримкою та допомогою Анатолія Миколайовича 
і при проведенні важливих заходів на базі школи, зокрема: семінарів, концертних 
програм до Дня вчителя, до Свята 8 Березня, до Новорічних свят тощо. 

Савустяненко А.М. - досвідчений, професійний організатор концертних програм, 
мистецьких заходів, які проходять на базі селищного Будинку культури та на території 
селища. На мою думку, маючи організаторські здібності, Анатолій Михайлович може 
проявити себе як креативний, принциповий, творчий керівник, який завдяки своєм\ 
досвіду, знанням, вмінням забезпечить стабільний розвиток колективу. 

Рекомендую Савустяненка А. М. на посаду директора Власівського будинку 
культури. Впевнена, що Анатолій Михайлович на новій керівній посаді продовжить 
здійснювати розвиток ключової мистецько-культурної установи селища. 

РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Заступник директора 
з виховної роботи 

І.В. Макаренко 



Рекомендаційний лист 

Анатолій Михайлович Савустяненко прийшов працювати в наше селище з 
1984 р. З того часу ми постійно співпрацюємо. Знаю його як відповідального 
та креативного товариша. Завжди звертався до працівників Власівської 
селищної бібліотеки і під час навчання у Київському дежавному університеті 
культур, постійно слідкує за новинами культурного життя країни, 
користується бібліографічно-довідковим апаратом бібліотеки, періодичними 
виданнями з яких висвітлюються зміни в законодавчій базі держави. 

Анатолій Михалойлович підтримує зв'язки зі школою, ми разом 
проводимо масові заходи для учнів у стінах нашої установи. 

Під час відвідування концертних програм, які проводяться Будинком 
культури завжди чекаю і насолоджуюсь звучанням чоловічого вокального 
колективу "Камертон", яким керує Анатолій Михайлович. 

Всі концертні програми які я відвідую відзначаються доброю підготовкою, 
грамотною побудовою концертних номерів, що викликає бурхливе схвалення 
глядачів. А це відповідно заслуга як колективу працівників Будинку 
Культури, так і безпосередньо художнього керівника Анатолія Михайловича 
Савустяненка. 

Я вважаю що така людина може стати директором цього закладу і 
рекомендую його кандидатуру на цю посаду. 

Завідуюча Власівською 

селищною бібліотекою 

Л. А. Соколовська 
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