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Мотиваційний лист 
 

Шановна комісіє! 
 
Відверто кажучи, коли я пов’язала своє життя з музейною практикою, не 

думала, що ця робота стане справою усього мого життя. Хоча саме тоді почула 
від своїх досвідчених колег, що будь-який музей, так би мовити, сам обирає 
собі співробітників. Він або приваблює лише на короткий час, або ж приковує 
на все життя. Останнє сталося зі мною. 

Перш, ніж стати директором, я пройшла усі щаблі музейної ієрархії.  
Посади молодшого наукового співробітника експозиційного відділу, 

наукового співробітника відділу історії дали мені можливість навчитись 
розробляти наукові теми, тематико-експозиційні плани та художні проєкти 
майбутніх виставок, збирати артефакти, автентичні та раритетні предмети, 
робити їх науковий опис для подальшого обліку та збереження у фондах. 

Працюючи головним зберігачем фондів, довелось опанувати значну базу 
нормативно-правових документів не лише вітчизняного, але й зарубіжного 
законодавства. На цій же посаді було набуто перший досвід керівництва, хоч і 
не великого, але колективу з 8 чоловік. 

Таким чином, мені стали відомі усі види музейної роботи: фондова, 
науково-дослідницька, експозиційна, екскурсійна, культурно-масова, 
методична. А пізніше, на посаді директора, додався досвід фінансово-
бухгалтерської сфери як розпорядника коштів та вирішення господарських 
питань. Чисельні перевірки фінансового стану установи контрольно-
ревізійними та правоохоронними органами стверджували правильність та 
законність використання бюджетних коштів. А систематичний нагляд з боку 
Центрального казенного підприємства пробірного контролю Міністерства 
фінансів України, Управління Служби безпеки України в Хмельницькій 
області, дозвільної системи Головного управління Національної поліції в 
Хмельницькій області, Хмельницької обласної прокуратури своїми актами 
засвідчують дотримання законодавчих вимог щодо відповідності обліку та 
зберігання  предметів Музейного фонду України. 

Безумовно, набутий попередній творчий досвід допомагав протягом 
чималих років, працюючи на посаді директора, разом із потужним колективом 
однодумців, якими є наукові та технічні співробітники музею, гуртуватися 
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