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АВТОБІОГРАФІЯ
Заповнюється в довільній формі, власноручно, без помарок і виправлень: обов’язково висвітлити в

описовій формі наступні питання: число, місяць і рік народження, в якій сім’ї народження, коли і в яких
навчальних закладах вчився, яку освіту і спеціальність отримав; з якого часу почав працювати самостійно,
докладно висвітлити відомості про свою трудову діяльність, коли, де на якій посаді працював, причини
зміни місця роботи, на яких посадах і в яких військових частинах служив у Збройних Силах, чи приймав
участь ‘у бойових діях: яку виконував громадську роботу. Відомості про своїх близьких родичів (батько,
мати, рідні брати та сестри, дружина (чоловік), батько, мати, рідні брати та сестри, діти дружини (чоловік),
батько, мати, рідні брати та сестри, діти дружини (чоловіка), родичі, які змінювали прізвища вказувати в
дужках після наявного прізвища; в слідуючій формі ступінь родинних зв’язків, прізвище, ім’я та по-
батькові, дата і місце народження родичів, місце роботи: посада, місце проживання. Вказати особисту
участь та участь близьких родичів в партіях, політичних рухах, течіях та громадських організаціях. Чи
притягались Ви і Ваші близькі родичі до кримінальної відповідальності. Автобіографія завершується
домашньою адресою,^атою заповнення та особистим підписом.
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До конкурсної комісії з 
проведення конкурсу на 
заміщення посади 
директора Навчально- 
методичного центру 
культури і туризму Прикарпаття

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Я, Панько Світлана Петрівна, подаю свою кандидатуру на конкурс 

заміщення посади директора Навчально-методичного центру культури і 
туризму Прикарпаття тому, що більше 35 років працюю в галузі культури, маю 
великий досвід роботи, досить вагомі позитивні досягнення. Трудову діяльність 
в цій галузі розпочала у 1985 році, закінчивши Калуське культурно-освітнє 
училище, на посаді директора Будинку культури села Рахиня Долинського 
району Івано-Франківської області. В травні 1986-го року продовжила трудову 
діяльність методистом Богородчанського районного Будинку культури, з 1992 - 
го року працювала на посаді художнього керівника Богородчанського Палацу 
культури. В ці ж роки здобувала вищу освіту у Київському державному інституті 
культури імені О. Корнійчука. У 2017 році, пройшовши конкурс на заміщення 
посади директора Навчально-методичного центру культури і туризму 
Прикарпаття очолила дану установу.

Мій багаторічний досвід роботи включає організацію та проведення 
масових свят для різної вікової категорії. Була сценаристом, режисером. За час 
роботи на посаді директора НМЦК і ТП організовувала обласні семінари, 
форуми, творчі лабораторії та показові масові заходи для працівників культури 
області. Хочу відзначити організацію та проведення таких фестивалів як: 
Міжнародний фольклорний фестиваль етнографічних регіонів України 
«Родослав», обласний відкритий фестиваль народного танцю «Арканове коло», 
фестивалі етнічних груп Прикарпаття, Дні українського та дні дитячого кіно. 
Спільно з громадською організацією «Культурно-спортивна асоціація "Фест"» 
та громадською організацією «ЄВРОКУЛЬТУРА» м. Харкова організовую в 
територіальних громадах області благодійний мистецький проект «Молодь за 
Україну». З громадською організацією «Єдність націй» щорічно проводжу 
Міжнародний фестиваль «Коляда в Карпатах».

В час децентралізації, пандемії, скорочення працівників і в теперішній час 
війни зуміла налагодити роботу установи, колективу, вдало перенісши великий 
обсяг роботи в режим онлайн.

Друкую свої творчі роботи в інформаційно-видавничому бюлетені 
«Первоцвіт».

Посилено працюю над вивченням, поширенням та збереженням 
нематеріальної культурної спадщини нашого краю, вивчаю та поширюю досвід 
кращих закладів культури області, проводячи регіональні огляди-конкурси.

Будучи заступником голови атестаційної комісії з питань присвоєння та 
підтвердження звання «зразковий», «народний аматорський колектив», веду 
активну творчу роботу з керівниками колективів та їх учасниками. Сама є 



керівником Народного аматорського фольклорного гурту «Мажор» 
Богородчанського Палацу культури.

Являюсь членом колегії управління культури, національностей та релігій 
Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Беру активну участь в 
громадському житті, стала засновником та співголовою благодійної організації 
«Благодійне товариство «СвітлаНадія»», що направляє свою діяльність на 
соціальну реабілітацію дітей з обмеженими фізичними можливостями. Є 
учасницею волонтерського руху.

Відзначена грамотами, подяками Міністерства культури, Івано- 
Франківської обласної державної адміністрації, обласної ради, управління_ 
культури, національностей та релігій ОДА, громадськими організаціями. 
Нагороджена відзнакою «За заслуги перед Богородчанщиною», Орденом 
«Берегиня України».

Люблю свою професію. Маю велике бажання працювати. Мій досвід 
роботи відповідає вимогам сьогодення. Мені не байдужа подальша доля 
Навчально-методичного центру культури і туризму Прикарпаття, клубних 
установ, початкових мистецьких навчальних закладів, аматорських колективів, 
розвитку кіно. Направлятиму свою роботу на створення нових творчих 
колективів та активізацію роботи діючих. Сповнена рішучістю і бажанням 
зробити все можливе для розвитку культури у найскладніший для нашої 
держави час. Впевнена, що вся світова спільнота посилено, після нашої 
перемоги, буде цікавитись нашими культурними надбаннями. Маю багато 
енергії, задумів, натхнення, бадьорості, бо неодноразово бачила, як на очах 
багатолюдної зали блистять сльози від духовної радості, від неперевершеної 
живої традиції та сили культурної спадщини, від звучання нашої пісні, танцю, 
слова. Вірю, що все це завдяки щирості, енергії працівників культури, 
мистецьких колективів, які вони передають людям і ті стають гордими, що є 
українцями.

Бути працівником культури - сенс мого існування. Культурі віддала своє 
життя, знання, вміння, свою любов. За весь період трудової діяльності 
сформувала своє бачення роботи в Навчально-методичному центрі. Впевнена, 
що мої вміння і старання в роботі з людьми зробили колектив установи дружнім 
і згуртованим. Готова працювати над виконанням планів, проектів, програм 
розвитку культури України, Прикарпаття та установи.

Світлана Панько



УКРАЇНА

Івано-Франківська міська рада
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03.06.2022 № И9/44-27/24В
Конкурсній комісії 
на заміщення посади директора 
Навчально-методичного центру 
культури і туризму Прикарпаття

Рекомендаційний лист 
на Панько Світлану Петрівну 

учасницю конкурсу на заміщення посади директора 
Навчально-методичного центру культури і туризму Прикарпаття

Панько С.П. будучи на посаді директора Навчально-методичного центру 
культури і туризму Прикарпаття (НМЦКіТП) співпрацює з Департаментом 
культури Івано-Франківської міської ради.

Завдяки її клопіткій роботі та колективу, який вона зараз очолює, працівники 
культури Івано-Франківської міської територіальної громади мають можливість 
консультуватися, комунікувати з працівниками культури області, покращувати 
свої знання та вміння на обласних семінарах, нарадах, творчих лабораторіях, 
форумах, виставках, презентаціях, фестивалях. Особливо вдячні Панько С.П. за 
надану можливість у спілкуванні з спеціалістами Міністерства культури та 
інформаційної політики, директорату стратегічного планування та європейської 
інтеграції Міністерства культури та інформаційної політики України.

Завдяки кваліфікованим методичним рекомендаціям Панько С.П. Народний 
дім с. Угорники зайняв перше місце у регіональному етапі Всеукраїнського огляду- 
конкурсу клубних закладів у сільській місцевості Івано-Франківської області та 
почесне друге місце в Україні.

Світлана Петрівна проводить творчі зустрічі з керівниками народних 
аматорських колективів нашої громади, постійно бере участь в огляді колективів 
на предмет підтвердження звання «народний», «зразковий» аматорський колектив.

Заходи, які організовує Панько С. П. у Івано-Франківську зміісьовні, цікаві і 
захоплюючі для жителів міста та його гостей. Особливі враження від професійно 
організованих: обласного свята народної творчості «Розкождбтифбяаейдао свята 
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духової музики, обласного відкритого фестивалю народного танцю «Арканове 
коло», Міжнародного фестивалю етнографічних регіонів України «Родослав». 
Слід віддати належне за мистецькі акції проведені в час війни: мовчазна акція 
протесту "Німий крик душі"; патріотично - мистецька акція «Ми з України»; 
онлайн-альманах «Люди мистецтва - люди війни».

Відрадно, що пані Світлана координує всі види діяльності центру, 
спрямовуючи їх на відродження і розвиток української національної культури.

Світлана Петрівна, керівник з постійним прагненням розвитку та 
самовдосконалення, володіє великим творчим потенціалом, креативна, 
ініціативна, трудолюбива і людяна, користується заслуженим авторитетом серед 
працівників культури, митців громади міста. Вважаємо, що поєднання її досвіду 
роботи з комунікативними здібностями приносять хороший результат нашій 
спільній справі.

Рекомендуємо ГІанько Світлану Петрівну на посаду директора - Навчально- 
методичного центру культури і туризму Прикарпаття.

Надія Загурська
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Конкурсній комісії 
на заміщення посади директора 
Навчально-методичного центру^ 
культури і туризму Прикарпаття

Рекомендаційний лист 
на Панько Світлану Петрівну 

учасницю конкурсу на заміщення посади директора Навчально- 
методичного центру культури і туризму Прикарпаття

Панько Світлана Петрівна будучи на посаді директора Навчально- 
методичного центру культури і туризму Прикарпаття веде активну співпрацює 
з громадською організацією «ЄвроКультура» м. Харків (керівник Євгеній 
Новохатній) та Культурно-спортивною асоціацією «ФЕСТ» м. Івано- 
Франківська (керівник Леонілла Жодік). Спільно з нами та директором НМЦК 
і ТП Панько С.П. започаткований благодійний мистецький проект «Молодь за 
Україну» з метою дружньої творчої співпраці молоді України. Такі проекти 
є досить важливими, адже молодь виховується на українських традиціях.- 
Дітям з різних куточків України, особливо зі Сходу, Півдня, відкривається 
багатий та різнобарвний світ українських традицій. Молоді митці не тільки 
знайомляться з певними зразками пісенної, танцювальної народної творчості 
та з календарними обрядодіями, а ще й мають можливості до самовираження, 
розвитку свого таланту, можуть відчути себе генетично спорідненими зі 
своїми пращурами.

Панько С.П. у своїй роботі, користуючись різними формами роботи, 
прагне навчати молоде покоління сприймати та відтворювати народні 
цінності, продовжувати традиції культури українського народу. Це яскраво 
видно під час організації та проведення проекту. Вона користується високим 
авторитетом, повагою серед працівників культури Прикарпаття, 
територіальними громадами, керівниками та учасниками мистецьких 
колективів Івано-Франківщини.

Завдяки Світлані Петрівні, за ці роки співпраці, Івано-Франківщину 
неодноразово відвідали мистецькі колективи з Харкова, Дніпра, Запоріжжя, 
Миколаєва, Києва та Київщини. Юні митці знайомились з етнічнними 
регіонами Прикарпаття: гуцульщиною (Верховина^ - Криворівня, Космач, 
Косів), бойківщиною (Долина, Богородчани, Вигода). цокутГям (Городенка, 
Коломия), опіллям (Галич). Спільно з проводяться 



творчі зустрічі, екскурсії, майстер-класи. Усюди відчували, завдяки Світлані 
Петрівні, гарячу прихильність та гостинність.

Рекомендуємо Панько Світлану Петрівну на посаду директора - 
Навчально-методичного центру культури і туризму Прикарпаття. Віримо, що 
вона і надалі, зі своїм колективом та з працівниками культури Івано-
Франківщини дбатиме про відкриття традиційної духовної культури для 
українців зі всіх куточків нашої країни і цілого світу.

ХАРКІВСЬКА
ОБЛАСНА

ГРОМАДСЬКА
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