
Автобіографія

Я, Березовськин Іван Іванович, громадянин України, народився 
28 квітня 1984 року в смт. Ярмолинці Хмельницької області. У 2001 році 
закінчив середню загальноосвітню школу №1 смт. Ярмолинці.

З 2001 по 2005 рр. навчався в Київському державному вищому 
музичному училищі ім. Р.М. Глієра за спеціальністю “Музичне мистецтво”.

З 2005 по 2007 рр. навчався у Віденській консерваторії (Австрія) на 
відділенні “Спів і опера”, по закінченню отримав науковий ступінь магістра 
мистецтв (МА).

У 2009 році отримав ступінь спеціаліста в Хмельницькому 
національному університеті за спеціальністю “Фінанси”.

З 2007 по 2013 рр. працював у Національному академічному театрі 
опери та балету України ім. Т.Г. Шевченка на посаді Артист (стажист).

Лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Брав участь у 
багатьох концертах на найкращих сценах України та світу. Був задіяний у 
багатьох телепроектах нашої країни.

Неодружений.

e-mail: berezovskvi@gmail.com
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КОПІЯ
KONSERVATORIUM 
W1 E N Privatuniversitat

Studienkennzahl (student registration code)'. 066 736 
Matriketnummer (registration number): 05KW494 
Studienjahr (academic year)'. 2006/07

MASTERZEUGNIS
Master Certificate.

Vorname(n), Familienname:
first name, surname:

Geburtsdatum, Geburtsort:
date of birth, place of birth:

Staatsangehorigkeit:
citizenship:

Studiengang:
course of study:

Lehrkraft:
primary artistic teacher:

Gesamtbeurteilung:
comprehensive assessment:

T eilp ru fungen :
components of the examination:

Kunstlerische Prufung:
artistic performance:

Master-Arbeit:

master's thesis:

KONSl-KVATOKlLiM  
W U:.N C w b J I  
Joharmesgasse 4a 
1010 W ien , O s te r re ic b

Wien, 11.07.2007

Herr (Mr.) Ivan Berezovskyi 

28.04.1984, Jarmolintsi
04/28/1984, Jarmolintsi

Ukraine
Ukraine

Oper
Opera

Michael Pinkerton

mit Erfolg bestanden
successful completion

13.06.2007, mit Erfolg
06/ 0/2007, successful completion

„Die russische Musikkultur des XVItl. XIX. Jahrhunderts. 
Die Opern ,twan Sussanin* und .Pique Dame’ im Kontext 
der Evolution des russischen Opernstils"
10.07.2007, mit ausgezeichnetem Erfolg
07/10/2007, pass with distinction

Michael Pinkerton 
Kommissionsvorsitzende/
chairperson of the committee

Beurteilungsstufen: mit ausgezeichnetem Erfolg -  mit Erfolg -  ohne Erfolg 
Assessment standard; pass with distinction -  successful completion -  fail



ВІДЕНСЬКА КОНСЕРВАТОРІЯ
Приватний університет

Ре-.страційний код студента: 066 736 
Реєстраційний номер: 05KW494 
Навчальний рік: 2006/2007 р.

С ЕР ТИ Ф ІК А Т М АГІСТРА

Ім’я, прізвище: Іван Березовський

Дата, місце народження: 28 04 1984, смт Ярмолинці

Громадянство: Україна

Спеціальність: Опера

Перший художній керівник, Міхаель Пінкертон

Загальний висновок: Іспити складено успішно

Компоненти іспиту:

Іспит із художнього виконання: 13.06.2007 р., успішно

Магістерська робота. “Російська музична культура XVIII-XIX ст Опери 
“ Іван Сусанін” і “Пікова дама” у контексті еволюції 
російського оперного стилю”
10.07.2007 р., відмінно

/печатка/: Віденська консерваторія ГмбХ
Йоганнесгассе, 4а 
1010, Відень, Австрія

Відень, 11.07.2007 р.

/підпис/
Міхаель Пінкертон 

Голова комісії

?  г ДМІННО. успішно, не успішно



Переклад тексту цього документа з німецької мови на українську мову виконано 
мною, перекладачем А ндріящук Уляна Василівна

Перекладач ^  Андріящук Уляна Василівна
місто Київ, Україна _________

Чигоін А ОСьоме червня дві тисячі вісімнадцятого року я, к  '■ приватний
нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую вірність цієї копії з 
оригіналу документа; в останньому підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених 
виправлень або інших особливостей не виявлено.

Письмовий переклад тексту документа з німецької мови на українську мову 
зроблено перекладачем Андріяіцук Уляною Василівною, справжність підпису якого/якої 
засвідчую.

Особу перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікацію перевірено.

о в реєстрі за №№
(дно до вимог ст 3 1 Закону України „Про нотаріат”

ПРИ В



К О N S Е к VAT OR IU M 
WI EN Tsitat

VERLEIHUNGSURKUNDE DES AKADEMISCHEN GRADES

Die Universitatsleitung
The rectorace

verleiht im Studienjahr 2006/07 gemafi § 25 der Satzung der
awards in the academic year of 2006/07 according to article 25 of the charter of the

Konservatorium Wien Privatuniversitat
Konservatorium Wien University

geboren am 28.04.1984 in Jarmolintsi
born on 04/28/1984 in Jarmolintsi

Staatsangehorigkeit: Ukraine
citizen of Ukraine

nach erfolgreicher ADsolvierung alter Prufungen
after having successfully fulfilled the requirements

des akkreditierten (Bescheid Nr. GZ. 1/18/22-2005) Masterstudiums
of the accredited (official notification: GZ. I/ 18/22-2005) master s programme

Academic Degree Certificate

HERRN (MR.) IVAN BEREZOVSKYI

OPER
Opera

den akademischen Grad
the academic degree

MASTER OF ARTS (MA)

KO N SI KVATOK1UM 
VV JI • N ( .1 in b 1 і 
Jtihannesgasse 4a 
I0 J0  Wien, Osterrpich

Ranko Markovic Dr. Gottfried Eisl
Kaufmannischer LeiterKunstlerischer Leiter 

Artistic Director Managing Director Business Operations

Wien, Juli 2007
Vienna, July 2007



ВІДЕНСЬКА КОНСЕРВАТОРІЯ
Приватн и іі ун іверсит cm

С ЕР ТИ Ф ІК А Т ПРО ПРИСУДЖЕННЯ АКАДЕМ ІЧН О ГО
СТУП ЕН Я

Керівництво університету

Присудило в 2006/2007 навчальному році згідно з § 25 статуту 

Віденської консерваторії Приватного університету

ПАНУ ІВАНУ БЕРЕЗОВСЬКОМУ

28.04.1984 р.н. у смт. Ярмолинці

Громадянство: Україна

Після успішного складання всіх іспитів

За акредитованою програмою підготовки магістра (Рішення №GZ. 1/18/22-2005)

ОПЕРА

Академічний ступінь

МАГІСТР МИСТЕЦТВ

/підпис/
Ранко Маркович 
Художній керівник

/печатка/ : Віденська консерваторія Г'мбХ 
Йоганнесгассе, 4а 
1010, Відень, Австрія

/підпис/
д-р Готфрид Айсль 
Комерційний директор

Відень, липень 2007 р.



Переклад тексту цього документа з німецької мови на українську мову виконано 
мною, перекладачем Андріящук Уляна Василівна

Перекладач Андріящук Уляна Василівна
місто Київ, України /

Сьоме червня дві тисячі вісімнадцятого року я, ЧиФ«Н А.О , приватний
нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую вірність цієї копії з 
оригіналу документа, в останньому підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених 
виправлень або інших особливостей не виявлено

Письмовий переклад тексту документа з німецької мови на українську мову 
зроблено перекладачем Андріящук Уляною Василівною, справжність підпису якого/якої 
засвідчую

Особу перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікацію перевірено.

в реєстрі за №№
до вимог ст. 31 Закону України „Про нотаріат”.



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Від 0¥. 0 9 .
№N-6653-17

СВІДОЦТВО
про визнання в Україні 

іноземного документа про освіту

Документ про освіту Сертифікат
виданий 11.07.2007
на ім’я
навчальним закладом/ 
установою

Іван Березовський (Ivan Berezovskyi)
Віденська консерваторія 
(м. Відень, Республіка Австрія)

програма навчання/освітній рівень за документом про освіту 
Опера/магістр мистецтв
визнано еквівалентним відповідно до системи освіти України: 
освітній рівень/ступінь вищої освіти 
магістерський рівень/магістр
зазначений документ дає право на території України на
працевлаштування та продовження навчання відповідно до 
законодавства •

• Свідоцтво дійсне разом з оригіналом документа про освіту

чинного

В. Греба

N-6653-17

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10 тел. (044) 481 3221, факс (044) 481 4796, ird@mon.gov.ua

mailto:ird@mon.gov.ua


Березовський 
Іван Іванович

закінчив у 2005 році Київське державне вище музичне 
училище ім. Р.М. Глієра за спеціальністю "Музичне 

мистецтво" і здобув кваліфікацію артиста хору, 
ансамблю.

коимма*

ЗО червня 2005

КВ № 28093002
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Ж к

Атестація (державні іспити)

Назва дисципліни (курсу) Оцінка

Спеціальний клас
Протокол №1 від 08.06.2005 в і д л и в н о
Вокальний ансамбль
Протокол № 9 від 22.06.2005 б и л и н н о

х ; .......................  ~

Л

Рішенням державної екзаменаційної комісії 
від J 7 „ЧЄрвНЯ 2 0 0 ^  присвоєно кваліфікацію_

артиста хору, ансамблю

ЗО червня 2005п

Реєстраційний номер __'/< C 3 /d'>.5 '

ДОДАТКОВА ІНФОРМ АЦІЯ
т„ „ . вищий навчальнийТип закладу освіти. 1
заклад І  рівня акредитації;
форма власності - міська комунальна

Умови вступу______ЗА КОНКУРСОМ,
за результатом вступних іспитів

Вимоги програми навчання. 

...... у-....................і;:-

базова загальна 
середня освіта

■пШЦ

Навчальне навантаження. навчальний час,
відведений для самостійної роботи 
студента, становить не менш е 1/3 
та не більше 2/3 загального обсягу 
навчального часу студента________

Система. іспитів_

Шкала онінок екзамени та диференційовані 
заліки оцінюються за 
чотирибальною шкалою: ' 
"відмінно”, “добре”,'‘задовільно”, 
“незадовільно ———
заліки -  за двобальною: 
“зараховано”,~“не зараховано”

ЩІР
І  Ш Ш

М и р  w
Додаток

до диплома про вишу освіту
КВ  *ь 28093002

щж

Прізвище..

(без диплома не дійсний)
Березовський

Ім’я, по батькові. Іван
Іванович

Дата народження 28 КвітНЯ 1984 РОКУ
Попередній документ про осипу... атестат про

повну загальну середню освіту
Х М  Ns 15141767

Повна назва закладу освіти . Київське державне

Назва диплома.. диплом ■фтт,
молодшого спеціаліста

освіти ьо-професійна

З роки і 10 м ісяц ів__
денна (стаціонарна)

Напрям 11 іді окшки/сі іеі над і.ність
музичне мистецтво

Спеціалізація. спів (академічний)

Періоди практики _

■і »:

вище музичне училищ е імені Р.М.Глієра

Тип (вид) програми _ _
програма підготовки молодшого спеціаліста

Термін навчання.
Форма навчання _

” продовження навчання дляАкадемічні права *  ................. .................
отримання базової вищ ої освіти за 
напрямом підготовки музичне мистецтво 

робот а за фахом: 
артист хору, ансамблю

Професійні гріава.

Дата вступу. 01 вересня 2001 року
Дата ипг,', ,ч ЗО червня 2005 року
Додаткові дркумеїяі.иро освіту.

02 BO № 0 25 3 5 6
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Програма навчання складається з наступних дисциплін (курсів): 1 2 3 1 2 3

Назва дисципліни (курсу) 

і

Навчальний
час
2

„ Вокальний ансамбльОцінка 216 відмінно х---------------------------------------------------
----------- ----------------- Хоровий клас 216 відмінно

ІН03ЄМН(1 М О в а  (англійські,) 216 відмінно Оперний клас 216 відмінно
Основи економічних Сценічна підготовка,
теорій 54 зараховано танок 189 відмінно
Філософія 108 відмінно Майстерність актора 135 відмінно
Політологія 54 відмінно Культура мови 108 відмінно
Соціологія 54 відмінно Історія виконавства 54 відмінно
Українська мова Психологія та педагогіка 81 відмінно
за професійним Методика викладання
спрямуванням 54 відмінно співу 81 відмінно /
Літературні джерела Основи музичної
музичних творів 81 добре інформатики 54 відмінно /

Фізичне виховання 270 зараховано Релігієзнавство 54 зараховано
/

Історія України 54 відмінно Безпека
Українська та життєдіяльності 54 зараховано ,
зарубіжна культура 81 добре Італійська мова 189 добре \  /
Основи теорії музики 162 добре ч у  ___  ___________ ______ ___ ________ /  \
Сольфеджіо 405 відмінно \ ■ - - /
Гармонія 189 відмінно /  /
Аналіз музичних
творів 81 відмінно /  /
Інструментознавство 54 відмінно
Історія музики - /

і

України 162 добре /
Історія західно - .

європейської музики 1 9 7 відмінно ч /
Історія музики / А
слов 'янських народів 216 відмінно /
Історія музики /
XX століття 54 відмінно / _
Музичний фольклор 54 відмінно /

-

Фортепіано 405 добре / У
Сольний спів 594 відмінно / /
Виконавська у . .

практика 27 відмінно 1 --------------------------------- ----------------- ^ всього
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Назва дисципліни (курсу) Оцінка

Комплексний іспит за фахом 4(добре)

Державний іспит з економічної

теорії 3 (задовільно)

Ріш енням державної екзаменаційної комісії 

від «__3ft червня -2008’ присвоєно кваліфікацію

бакалавра з фінансів

Вимоги програми ттяичяттіРовна загальна середня освіта

І [начальне навантаження _  __6318  годин

Система іспитів УСНІ ТЗ. ПИСЬМОВІ ІСПИТИ, 

комплексний іспит з фаху ______

Шкала опіко* за чотирибальною шкалою: 
“відмінно”, “добре”, “задовільно”, ______

зараховано , незараховано .
“незадовільно”. Заліки -  двобальною:

Повна назва закладу новіти Хмельницький
національнії» університет

Назва дяттдомя Диплом бакалавра

Термін навчання___ 5 років
Форма навчання___заочна

Спеціалізація _

Періоди практики.

12 КГЇ №  0186^6

рШ щ

Тип (виді програми Освітньо-професійна програма 
підготовки бакалавра _____________________

Напрямлідготовки/спеціальність Екошмшаї пілпридуїнишво
______________________ Ф інанси _______________________

Академічні права_____ Отримання повної вищої освіти
__ і здобуття кваліфікації спеціаліста або магістра

Професійні права Право роботи за фахом_________

Дата вступу____ 01 вересня 2003 року
дата випуску зо червня 2008 року

Додаткові документи про освіту__________ .

ДП «ПК «Зоря». Зам. 154. 2007-IV
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Програма навчання складається з наступних дисциплін (курсів): 1 2 3 і 2 3

х  і! Н азва дисципліни (курсу) Навчальний Оцінка ___Психологія і педагогіка____ 81 Ппгтяткг»яя ГИГТРМЯ 135 З(задовільно)
1 2 3 ІГувктупопогія 81

Історія України 108 4(до6ре) Аналіз інвестиційних проектів 1П8 КЧ/рсгті роботи тя проекти-
Політична економія 135 4(добре) Ochorh охорони прані______ 54 зараховано - макроекономіка 4(добре)

X X і Вища математика 216 4 (добові Ochorh митної Г.ППЯВИ 1(5? - РКПНПМІК-Я пі ппригмгтп 4(добре)
Інформатика та Стпахування 81 4(добре)

- С:-
■ 3 комп’ютерна техніка 270 4(добре) Кухгяптергккий oRth' k ] 35 - страхові послуги 3 (задовільно)

- ': Розміщення продуктивних сил 81 4 (добре) __Маркетинг________________ ___ 108__ _ - бянїпягтлп лпрпяііії З(задовільно)
Економічна історія 81 З(задовільно) Е.кштм.і іса. пратті 108
Етика і естетика 54 зарахован о 81
Філософія 108 4  (добре) Я1
Релігієзнавство 54

V Мікроекономіка 108 __________4(добпе)_________ ______ -------------------------; --------------------- ------

Математичне програмування 108 зараховано
lUo 3 (зидивільно)

■

Макроекономіка 108 4(добрр.)
j 4 зарахован о

Логіка 54 зараховано
Фінансовий ринок lUo j[juuueiJibHu;

: 1

Історія економічних иченв 81 4(дпбрр)
Міжнародна економіка Г Ш 5 3 (задовільно)

- \ *

Іноземна мова 324 4 (д п бр р )
loz зарахован о

Х ф Теорія ймовірності 108 _______зараховано ____

Економетрія 81
г  і і па  пилника lUo зарахован о

'( " )] Екологія 54 зараховано
1 ІОЛ1ТОЛОГ1Я П38 З(задовільно) :

О і
Безпека життєдіяльності 54 зарахован о

Бюджетна система ГО8 З(задовільно)

с  S Статистика 135 З(задпвільнд)
Банківські операції 81 3 (задовільно)

Економіка підприємства 162 З(задовільно)
Фінансове право Г08 3 (задовільно)

Правознавство 81 ї(зпдпеіпьнп)
Основи казначейської справи 108 зарахован о 7  •

\  \ Гроші та кредит 81 4(dnf>ppl
Основи зовнішньо -

X Інвестування 81 зарахован о
економічної діяльності 135 зарахован о

Державне регулювання
Основи обліку та аналізу в банк) 135 зарахован о

\ л економіки 81 Інформаційні системи і
■ - ■

Українська мова 81 технології у фінансах 81 3(задовільно)

Менеджмент 108 Бізнес - планування 108 зарахован о -• 3 " - * і

Фінанси (загальні) 108 4  (добре)
Фінансовий аналіз 135 З(задовільно)

Господарське законодавство 81 зарахован о Фінансова діяльність
; ‘ . ' '-V --

суб’єктів господарювання 108 3 (задовільно)

■(’у.
і .)  .• - і ВСЬОГО

Т і !

X: 8Х -
г?УУ:

, r - s ' - - ю - х г х л -  ': x  х : x X .x v r





*  v  . "  т . . . *Я  ' ,

Дублікат

Письмова кваліфікаційна робота (тема, час виконання, оцінка):

Дипломний проект на тему:__________________

«Страхові резерви, їх склад, та порядок_____ ______
Формування за матеріалами ЗАТ «СГ ТАС»» ____

з оцінкою: добре

Атестація (державні іспити):

Назва дисципліни (курсу) Оцінка

Ріш енням державної екзаменаційної комісії 

від « -?0» ЧСрВНЯ 2(0 9  р. присвоєно кваліф ікацію__

спеціаліст з фінансів

-
?■] '  :■/ ! Гч і > Л  І т о н ів » д е р ж а в н о ї__ —

;• МЛІ>V\ І !:'•

і /  грудня 2<Ц4 п

33$/ ї с щРеєстраційний номер

Д О Д А Т К О В А  І Н Ф О Р М А Ц І Я

КласичнийТип закладу о е в іт и _  
університет IV рівня акредитації, державної 
форми власності___________________________

Умови вступу-----рекомендація вилускаюзої-
____________________ кафедри------- ------ -—

Вимоги програми навчання _ базова вища освіта

1 10 гол. -  аудиторник  зан ять
889 гоп. -  сам о стій н о ї роботи

Система іспитів _ усні та письмові іспити.
комплексний іспит з фаху

іспити за чотирибальною інкалою-Шкала оцінок_
«відмінно», «добре»., ..«задовільно»,

Прізвище__

Ім’я, по батькові.

Додаток
до диплом а про вищу освіту

Х М  З& З Є ІШ О О
(без диплом а не дійсний)

Березовсь кий
Іван

Іванович
Дата народження__ 28 квітня. 1984 р.
Попередній документ про освіту_диплом бакалавра

ХМ № 34114943

Повна назва закладу освіти Хмельницький
національний університет

Навчальне навантаження 999  го  дин, з н и х’

Назва диплома_4ЛІЬІ0М сп сц іа їіісТІ„

Тип (вид) програми освітньо-професійна програма 
підготовки спеціаліста ____
Термін нявчання 1 РІК
Форма навчання заочна
Напрямпідготовки/спеціальність_Економіка і
підприємництво / Фінанси---------------------
Спеціалізація _________________________ _______

Періоди практики---- переддипломна практика---■
4 тижні,____________________________________

Академічні права право всту п у  по асп ірантури
__________________________ м агістратури__________

Професійні права____ Право роботи за фахом___

«незадовільно». Заліки за двобадьною-шкалою:- 
«зараховано», «незараховано»............. ,__________ Дата вступу—Q І.вересня 2008р. 

Дата випуску.. 30-червнч 2-(Ю9р.
Додаткові документи про освіту-

12 ВС №  825^90

ПП.Пк.Зооя» М 1 301 .VI
ШШ



Програма навчання складається з наступних дисциплін (курсів):

Н азва дисципліни (курсу) Навчальний
час Оцінка

і 2 3

1.Місцеві фінанси 108 зараховано
2.Соціальне страхування 108 зараховано
3.Фінансова санація та 1 пе
банкрутство підприємств

іа д и о ІЛ Ь Н и

4 .Ринок фінансових послуг 108 задовільно
5.1 Іодатковий менеджмент 108 задовільно
6 .Фінансовий менсджмені у 135 зараховано

7.Бюджетний менеджмент 108 задовільно
8.Центральний банк і
грошово-кредитна політика

1 0 5 зараховано

Переддипломна практика 144 ■ добре

----------------------



всього



ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Конкурсній комісії з проведення 
відбору на заміщення посади 
директора
Хмельницького обласного 
академічного музично-драматичного 
театру ім. М. Старицького

Березовського Івана Івановича

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Висуваючи свою кандидатуру на посаду директора Хмельницького 
академічного обласного музично-драматичного театру ім. М. Старицького, 
усвідомлюю нагальну необхідність підвищення ролі даної культурної установи не 
тільки на обласному, а й на загальнодержавному й міжнародному рівнях. 
Мистецько-театральна діяльність має бути потужним культурно-просвітницьким 
осередком, що сприяє формуванню гармонійної, соціально-відповідальної й 
естетично розвиненої особистості.

Культурні інституції в добу кардинальних світових трансформацій повинні 
відповідати духу часу й орієнтуватися на успішний досвід як вітчизняних, так і 
зарубіжних театрів. Усвідомлюючи незворотність змін, а також прагнучи знайти 
баланс між традиціями та інноваціями, вважаю за необхідне будувати нову 
художню політику музично-драматичного театру, орієнтуючись як на максимальне 
збереження багаторічних напрацювань колективу, так і на суттєве оновлення 
основних принципів роботи даної інституції.

Вважаю, що актуалізація прокатної афіші театру сприятиме підвищенню його 
популярності, а введення до репертуару опери «Русалчина ніч» (М. Лисенко, 
лібрето М. Старицького за повістю М. Гоголя «Майська ніч, або Утоплена») буде 
черговим кроком на шляху формування «впізнаваного обличчя» театру й 
вшануванням пам'яті М. Старицького.

Першочерговим завданням музично-драматичного театру має бути 
максимальне підвищення зацікавленості молоді до театральної сфери. Задля цього 
одним із пріоритетних кроків повинно стати започаткування щорічного 
національно-мистецького фестивалю імені М. Старицького. Його структура має 
включати у себе цілу низку напрямів: театральний, музичний, кінематографічний, 
поетичний, візуальний, перформативний, що забезпечить значний інтерес до 
заходу з боку широких верств населення, й особливо - молоді.



Вважаю за необхідне працювати над започаткуванням музично-театральних 
конкурсів для молоді; проведенням майстер-класів, лекторіїв, творчих зустрічей з 
відомими акторами з метою популяризації театральної сфери серед місцевого 
населення. Потрібно здійснювати організацію сучасних креативних флеш-мобів 
на основі досвіду провідних музично-театральних закладів світу; проводити 
молодіжні конкурси, а також активізувати співпрацю із вищими навчальними 
закладами з метою залучення до творчих проектів театру креативної молоді.

Посилення ролі культурних інституцій музичного-театрального спрямування 
має стати потужним кроком на шляху формування цілісної, національно-свідомої 
ідентичності сучасного українця.

І. БерезовськийЗ повагою



УКРАЇНСЬКА ВСЕСВІТНЯ 
КООРДИНАЦІЙНА РАДА

вул. Антоновича, З-б, Київ, 01004, Україна 
тел./факс: (+38 044) 287-22-41, 

тел. 234-03-17
e-mail: uvkr.org(a)gmaiLcom, www.uvkr.org.com

UKRAINIAN WORLD 
COORDINATING COUNCIL

Antonovycha Str., 3-h, Kyiv, 01004, Ukraine 
fax: (+38 044) 287-22-41, 

tel. 234-03-17
e-mail: uvkr.org(agmaiLcom, www.uvkr.org.com

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Конкурсній комісії з проведення 
відбору на заміщення посади директора 
Хмельницького обласного академічного 
музично-драматичного театру ім. М. 
Старицького

Шановні Добродії!

У зв’язку з оголошенням у Хмельницькій обласній раді конкурсу на 
заміщення посади директора Хмельницького обласного академічного 
музично-драматичного театру ім. М. Старицького надаю рекомендацію на 
цю посаду Березовському Івану Івановичу.

Березовський І.І. має досвід мистецької діяльності в найбільшому 
українському закладі культури яким є Національний академічний театр 
опери та балету ім. Т.Г. Шевченка, відомий у творчому середовищі нашої 
країни та за кордоном як талановитий співак, актор. У той же час Іван 
Березовський як небайдужий громадянин, соціально активна людина 
проявив себе вмілим організатором, громадським захисником у сфері 
трудових відносин, аналітиком з питань організації праці в закладах 
культури, продемонстрував риси лідера профспілкового руху.

Досвід його творчої та публічної діяльності, розуміння викликів 
сьогодення та завдань, що стоять перед українською культурою на 
сучасному етапі відстоювання національної ідентичності та незалежності 
нашої держави дають підстави вважати Березовського І.І. гідним 
кандидатом на посаду директора Хмельницького обласного академічного 
музично-драматичного театру ім. М. Старицького.

З повагою

Голова УВКР Михайло Ратушний

http://www.uvkr.org.com
http://www.uvkr.org.com


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

вул. Володимирська, 64/13, м. Київ, 01601 тел. 239-33-33

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

На №
Конкурсній комісії з проведення 

відбору на заміщення посади директора 
Хмельницького обласного академічного

музично-драматичного 
театру ім. М.Старицького

Шановні Пані та Панове!

Дозвольте відрекомендувати вам для призначення на посаду директора 
Хмельницького обласного академічного музично-драматичного театру
ім. М. Старицького Івана Івановича Березовського.

Івана Березовського знаю як справжнього патріота України, активного 
учасника Революції Гідності, високопрофесійного фахівця нового формату, 
молодого науковця-культуролога, громадського активіста, який багато років 
плідно працює у сфері професійного музичного мистецтва та міжнародної 
культурно-освітньої діяльності.

Переконаний, що І.Березовський у цей нелегкий для нашого народу час 
здатен успішно реформувати та значно пожвавити профільну діяльність 
вищезазначеного театру, а також забезпечити його належний
фінансово-економічний стан.

Щиро сподіваюсь на Вашу підтримку кандидатури І.Березовського щодо 
призначення його на посаду директора Хмельницького обласного академічного 
музично-драматичного театру ім. М. Старицького і вважаю таке призначення 
принесе велику користь для розвитку і зміцнення нашої Батьківщини.


