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Я, Грищук Тетяна Валентинівна, в 2009-2015 рр. працювала 
директором КЗК «Обласний літературно-меморіальний музей Миколи 
Островського». На даний час очолюю громадську організацію «Розвитку 
музею Миколи Островського». Рекомендую на посаду директора означеної 
установи Слєсаренко Інну Василівну, яку знаю по роботі в музеї.

В січні 2011 року я приймала Інну Василівну на посаду екскурсовода. 
Тоді вона пройшла співбесіду, показала себе найкраще серед інших 
претендентів (близько 20 чоловік) на заявлену вакансію. З 2012 року Інна 
Василівна -  науковий працівник музею, з 2015 року -  зберігач фондів І 
категорії.

Інна Василівна, історик за фахом, дуже швидко зарекомендувала себе 
найкращим чином: легко вникає в сфери різного спрямування, має гарні 
здібності до оволодіння інформацією, навчання. Вона відповідальна, 
освічена, креативна, активна, комунікабельна, вільно володіє англійською 
мовою.

Інна Василівна гарний організатор і ведучий масових заходів, добре 
володіє як дорослою, так і дитячою аудиторією, на високому рівні проводить 
екскурсії по музею (також і англійською мовою), по місту; займається 
науково-дослідною роботою, бере участь у різних музейних проектах, в тому 
числі всеукраїнського та міжнародного масштабу, де на гідному рівні 
презентує і просуває діяльність музею Миколи Островського. Так, у липні 
2012 році Інна Василівна брала участь у Міжнародному форумі літературних 
музеїв у м. Санкт-Петербурзі, де представляла музей Миколи Островського 
через презентацію туристичного маршруту.

У вересні 2012 році в рамках комплексної, інноваційної програми 
розвитку для дітей та молоді брала участь у засіданні круглого столу та 
роботі семінару-практикуму «Сучасні методи інтерактивної просвітницької 
роботи з дитячою та юнацькою аудиторією», що відбувався у Мистецькому 
Арсеналі (м. Київ).

У 2014 році брала участь у здобутті мікро-гранту в рамках освітньої 
програми від Українського Центру розвитку музейної справи та реалізації 
проекту «Як гартувалася сталь: територія міфів та реалій».



У 2016-2017 рр. разом з колегами презентувала роботу музею у 
Мистецькому Арсеналі на освітньому фестивалі «Арсенал Ідей».

У 2017 році розробила та реалізувала проект «Ніч в музеї». Цього ж 
року подала заявку та виграла участь у навчальному проекті «Формування 
концепції історичного музею», який здійснює кластер EUNІС Україна, до 
якого входять культурні центри Австрії, Великобританії, Греції, Італії, 
Німеччини, Польщі, Франції, Чехії. В рамках даного проекту її запросили 
відвідати музейні заклади Австрії.

Крім того, Інна Василівна добре зарекомендувала себе в розумінні 
господарських та облікових процесів установи. Так, у грудні 2012 р. пройшла 
навчання у сфері здійснення державних закупівель. На даний момент вона є 
заступником голови тендерного комітету музею М Островського.

Опираючись на вищевикладене, я рекомендую Інну Василівну на 
посаду директора КЗК «Обласний літературно-меморіальний музей Миколи 
Островського». Вважаю, що вона гідно, на високому рівні очолить колектив 
даної установи.

Грищук Т.В.
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