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Конкурсній
комісії
з добору
кандидатів на заміщення посади
директора
комунального закладу
культури Хмельницького обласного
академічного музично-драматичного
театру імені М. Старицького

Рекомендаційний лист
на Шпулак Галину Станіславівну
1
Даним листом підтверджую, що Шпулак Галина Станіславівна гідна
посади

директора

Хмельницького

обласного

академічного

музично-

драматичного театру імені М. Старицького, тому що має бездоганну ділову
репутацію та. прекрасні особисті якості.
Як директор вона вміє проявляти максимальну гнучкість в роботі з
людьми, любить свою роботу і являється справжнім професіоналом.
Володіє гарними ораторськими здібностями, толерантністю та ввічливістю.
Вона вимоглива до себе і користується повагою серед колег та керівників.
Вважаю, що Галина Станіславівна наділена усіма якостями успішного
1
директора закладу культури, які дадуть їй змогу ефективно реалізувати їх в
управлінні театру імені М. Старицького.

Голова ради ветеранів
Хмельницького району

О.Г. Мазур

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ФІЛІЯ ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА
«БІЗН ЕС-ІНОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «ДОННУ-ПОДІЛЛЯ»
Ю ридична адреса: 29000, Україна, м. Хмельницький, вул. Свободи, 36;
Поштова адреса: 29000, Україна, м. Хмельницький, вул. Свободи, 36.
Код ЄДРПОУ 02070803 e-mail: podillva-centr@domiu.cdu.ua
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Голові конкурсної комісії на заміщення
посади директора комунального закладу
культури «Хмельницький обласний
академічний музично-драматичний театр
імені М. Старицького». .

Рекомендаційний лист

Маю честь рекомендувати на посаду директора театру Шпулак
Галину Станіславівну, висококваліфікованого фахівця в галузі культури та
досвідченого керівника.
Особистими та діловими якостями
Галини Станіславівни є
ввічливість, порядність, відповідальність, ініціативність, цілеспрямованість
та здатність бути лідером у своїй справі.
Шпулак Галина Станіславівна володіє аналітичним мисленням,
професійним знанням тонкощів та деталей управління. Має здатність
приймати чіткі рішення, швидко та ефективно вирішувати проблеми.
Галина Станіславівна постійно прагне до особистого зростання та
розвитку. До особливостей характеру можна віднести прямолінійність при
відстоюванні своїх ідей і висування таких же високих вимог до ефективності
роботи колег, як і до себе.
Галині Станіславівні притаманне вміння заохочувати працівників до
відвертості ташроведення обговорень, дискусій, з метою покращення їх умов
праці для досягнення високих результатів роботи колективу в цілому.
Варто підкреслити, що Галина Станіславівна має повагу та авторитет
у колег.

З повагою,
в.о. директора

Леонід Прус

Хмельницька міська рада
Управління молоді та спорту
Хмельницький міський Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
вул. Кам'янецька, 38, м. Хмельницький, 29013 тел./факс (0382) 65-73-28
E-mail: CSDM-hm@ukr.net, код ЄДРПОУ 22786685

Голові конкурсної комісії
з добору кандидатів на посаду
директора Хмельницького обласного
академічного музично-драматичного
театру імені Старицького
РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шпулак Галині Станіславівні
Я, Любецька Мар'яна Миколаївна, директор Хмельницького міського
Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за багато років знайомства
та співпраці з Шпулак Галиною Станіславівною побачила в ній принципову,
досвідчену, активну та ініціативну людину, яка закохана в свою професію.
За час її роботи в театрі проведено безліч різноманітних масових заходів,
до яких активно залучалися працівники нашого Центру.
За роки співпраці налагоджено плідну роботу з Галиною Шпулак та
колективом театру, підтвердженням того є постійне проведення спільних
заходів для різноманітних категорій населення.
Під час проведення роботи вона вміло застосовує інформаційнокомунікаційні технології, що дають змогу значно підвищувати ефективність
заходів та поліпшувати комунікацію із соціальними партнерами.
Галина Станіславівна переймає передовий досвід організації роботи, який
з успіхом впроваджує в практичну діяльність. Вона постійно працює над
підвищенням рівня кваліфікації шляхом самоосвіти.
Особливо хочеться відзначити її надійність, вміння знаходити рішення в
складних обставинах, а також націленість на досягнення результату.
Впевнена, що Шпулак Галина Станіславівна володіє усіма необхідними
якостями керівника, організатора для того, щоб очолювати заклад культури.

Директор Центру

М.Любецька
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ДЕПАР ГАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 7 м. ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ О
вул. Курчатова.4\3. м. Хмельницький. Хмельницька область. 29025
тел. приймальня (0382) 550325 e-mail: khmnvk7 n ukr.net Код ОДРІ І 2580325
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РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ЛИСТ
на ІПпулак Галину Станіславівну
Ми,

педагогічний

колектив

навчально-виховного

м. Х м ельницького, реком ендуємо розглянути

№7

комплексу

кандидатуру

ІПпулак Галини

Станіславівни на посаду директора Хмельницького обласного академ ічною
музично-драм атичного театру імені М. Старицького.
П лідна співпраця нашого закладу освіти з Х мельницьким обласним
академічним

музично-драматичним

надзвичайно

змістовною

театром

завдяки

імені

професіоналізму

М.

С тарицького
та

є

небайдужост і

ІПпулак Г.С. до виховання підростаю чого покоління.
У діяльності театру відчувається
прагне до

покращ енняроботи

свого

грамотна робота управлінця, яким

колективу, має

чітку

позицію

щодо

програми розвитку та втілює мистецькі плани у життя.
Ми вдячні за комфортні умови співпраці, за можливість відкриват и учням
таємничий світ не лиш е театральних постановок, але і його закулісся. Під час
кожної екскурсії діти знайомляться з професією актора, збагачую ться духовно,
отримую ть заряд позитиву

та неймовірні емоції. Завжди усміхнені, привітні,

щирі працівники театру створю ю ть дружну атмосферу, вмію ть зацікавити
маленьких глядачів, щ оразу відкриваю ть для нихщось нове та незнайоме. Саме
такі заходи збагачую ть наше підростаю че покоління духовно, сіють зерна
добра, мудрості,^відчуття краси.
Галина С таніславівна націлює свій колектив на високі досягнення заради
нашої держави. Досвідчений, креативний, ініціативний керівник забезпечте
максимальну ефективність театрального колективу, спонукає до вдосконалення
професійного

рівня.

Колектив

Х м ельницького

обласного

академічного

музично-драм атичного театру імені М. Старицького під керівництвом ІПпулак
Г.С. роб ить'значний внесок у збереження духовності українського народ}. \
збагачення театрального мистецтва, у формування національної свідомості
молодого п о к о л і н н ^ ^ ? ’“а'.;'-ч.
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Голові конкурсної комісії на заміщення
посади директора комунального закладу
культури
«Хмельницький
обласний
академічний музично-драматичний театр
імені М. Старицького».
Рекомендаційніїй лист
Я рекомендую Вам на посаду директора Хмельницького обласного
академічного музично-драматичного театру
імені
М
Старицького
висококваліфікованого спеціаліста, грамотного керівника, сумлінного
працівника і порядну людину - Шпулак Галину Станіславівну.
Протягом всього періоду роботи в театрі особливо хочеться відзначити
її відповідальність, вміння домовлятися з людьми, швидко знаходити вихід із
непростих ситуацій, а також цілеспрямованість і націленість на досягнення
результату.
Талановитий менеджер, Галина Станіславівна створила прекрасний
згуртований колектив в театрі. Адже, у роботі Галина Станіславівна
використовує сучасні методи управління, прислухається до думки
працівників, знаходить баланс між потребами керівництва і художньоартистичного персоналу. Керівник- це не та людина, яка сама все робить,
керівник повинен організувати процес, приймати якісні управлінські рішення
і давати правильні вказівки, саме такою і є Галина Станіславівна.
Враховуючи вищезазначена, підкреслю, що Галина Станіславівна
Іііпулак - гідний кандидат на посаду директора Хмельницького обласного
академічного музично-драматичного театру імені М. Старицького. її
професійні вміння та навики роботи в сфері культури викликають щире
захоплення та повагу.
Голова первинної рфофспілщвої організації
V *
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Дії «Хмелілі|і/ііф'сганддрііфетрологія»
А.Г.Таранень
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ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА 1-НІ СТУПЕНІВ № 12
м. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
вул. Довженка, 6, м. Хмельницький. Хмельницька область, 29006
тел./факс 64-78-63 e-mail: sl2xm l@ ukr.net Код ЄДРПОУ 22774245

Від 11.06.2018 р. № 01-38/277
На №
від

РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ЛИСТ
на заміщення вакантної посади директора Хмельницького обласного академічного музичнодраматичного театру імені М. Старицького

№ 12

Ми, педагогічний колектив Спеціалізованої загальноосвітньої школи 1-111 ступенів
м. Хмельницького, рекомендуємо розглянути кандидатуру Шпулак Галини

Станіславівни на посаду директора Хмельницького обласного академічного музичнодраматичного театру імені М. Старицького.
В ході співпраці школи та театру, Галина Станіславівна показала високий
професіоналізм. Кожна зустріч - це теплий прийом та гостинність; це - дійство, що збирає
друзів, однодумців та не залишає байдужим жодного глядача.
Для нашої школи - це також традиція проведення екскурсій, які сприяють всебічному
розвитку дітей, школярів. Вони мають можливість здійснити дивовижну подорож в чарівний
і загадковий світ мистецтва, зазирнути у закулісся театру, де працюють творчі майстерні,
проходять репетиції, відбувається безліч важливих в акторському житті подій. Закінчуються
екскурсії переглядом вистави. Діти відчувають тепло, турботу, задоволення та отримують
незрівнянні емоції, поринаючи у прекрасне мистецтво. Такі заходи культурно збагачують
підростаюче покоління.
Ми високо цінуємо талант Галини Станіславівни як креативного менеджера. Вона
робить значний внесок у зміцнення духовності українського народу, збагачення національної
скарбниці сценічного мистецтва. Силою свого таланту як управлінця, вона розкриваєш людях
найкращі якості, навчає істинам добра і краси.

О. Е. Сивицький

УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІ ННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІ ОНАЛЬНОСТЕЙ,
Р Е Л І Г І Й ТА Т У Р И З М У
вул. Грушсвської о. 87. м. Хмельницький. 29000. тел.факс: 79-59-74. тел: 79-50-45.
E-mail: kin@oblkultura.adm-km.gov.ua Код ЄДРГІОУ 33902378
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—:------- -------Голові конкурсної К О М ІС ІЇ
з добору кандидатів на посаду
директора Хмельницького обласного
академічного музично-драматичного
театру імені М.Старицького
Рекомендаційний лист

Рекомендую вам Шпулак Галину Станіславівну, яка проявила себе як
компетентний, авторитетний керівник, здібний організатор з високим
рівнем професійних знань, на посаду директора Хмельницького обласного
академічного музично-драматичного театру імені М.Старицького.
Галина Станіславівна за час роботи на посаді директора Хмельницького
обласного академічного музично-драматичного театру імені М.Старицького
зарекомендувала
себе,
як
людина
з
оперативним
мисленням,
організаторськими здібностями, вмінням чітко планувати роботу і розвиток
великого колективу. Добре обізнана в економічній, юридичній та соціально культурній сферах, у прийнятті рішень виявляє гнучкість і широту поглядів.
За період перебування на посаді директора Шпулак Г.С. значно зросла
кількість нових постановок як режисерами театру, так і запрошеними
режисерами інших театрів. Під її керівництвом з успіхом відбулись прем’єри
вистав «Ханума», «Великодушний рогоносець», «Втеча з майбутнього», «Як
наші діди парубкували», «Дерева вмирають стоячи», «Наречений із
Єрусалиму», «За двома зайцями», «Назар Стодоля», «Скупий», «Божевільна
ніч або № 13».
Суттєвим здобутком у діяльності театру стало відновлення творчої
співпраці та проведення успішних обмінних гастролей з Вінницьким
обласним академічним українським музично-драматичним театром імені
М.К.Садовського, Чернівецьким академічним обласним українським
музично-драматичним театром імені Ольги Кобилянської та Житомирським
академічним українським музично-драматичним театром імені Івана
Кочерги.

За час роботи Галини Станіславівни розпочала свою діяльність
хореографічна студія «Арт-класік» при Хмельницькому обласному
академічному музично-драматичному театрі імені М. Старицького.
Впевнена, що в разі обрання Галини Станіславівни на посаду директора
Хмельницького обласного академічного музично-драматичноГо театру імені
М .Старицького, вона продовжить втілювати у життя нові ідеї та проекти для
розвитку культурно-мистецької установи, максимально віддаючи свій досвід,
навики, вміння та знання.

