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До конкурсної комісії з проведення 
конкурсного добору на посаду директора 
комунального закладу «Палац культури 
ім. В. М. Сосюри м. Лисичанська»

Рекомендаційний лист

Загальновідомо, що розвиток культури є одним із ключових рушіїв 
формування свідомості суспільства, прищеплення інтересу дітей, юнацтва та 
дорослого населення до самоутвердження високих моральних ідеалів, духовних 
цінностей і потреб. Вагомим фактором у вирішенні цих питань є актуальна, 
високопрофесійна й мобільна діяльність керівних кадрів закладів культури, 
спроможних власним прикладом мотивувати до досягнення результату; здатних до 
ефективної організації сучасної, інноваційної культурно-просвітницької роботи, 
цікавої для різних верств населення.

На території району Склозаводу фахівцем високого рівня освіченості, 
компетентності й обізнаності в сфері культури є Козинська Валерія Олександрівна, 
директор КЗ «Палацу культури імені В. М. Сосюри м. Лисичанська», яка за останні 
п’ять років вивела роботу закладу на якісно новий рівень, трансформувавши її в 
інноваційне русло.

Козинська В. О., як прогресивний перший керівник, створила всі умови для 
підвищення кваліфікації й рівня компетентності кадрів палацу культури.

Завдяки сприянню Козипської В.О. культурно-просвітницька діяльність у 
районі Склозаводу й у місті Лисичанськ зокрема базувалась на фундаментальних 
засадах «Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2020 -  
2025 рр.» (Указ Президента України від 18 травня 2019 року № 286/2019), Указу 
Президента України № 534 «Про пріоритетні заходи щодо сприяння зміцненню



національної єдності та консолідації українського суспільства, підтримки ініціатив 
громадськості у цій сфері» та законодавчих актах у сфері культури.

Вагомим для жителів району стало те, що під егідою Козинської В.О. 
відбувається активне залучення дітей та молоді закладів дошкільної освіти, шкіл, 
коледжів, технікумів та училищ міста до суспільно значущої творчої діяльності.

Поряд з цим, працівники КЗ «Палацу культури імені В. М. Сосюри 
м. Лисичанська» завжди стають на варті допомоги закладам освіти різних рівнів і 
ступенів.

Слід відзначити високий рівень організації колективом КЗ «Палацу культури 
імені В. М. Сосюри м. Лисичанська» масових та виїзних заходів, присвячених як 
відзначенню пам’ятних дат, так і календарно-обрядових свят, тематичних 
зустрічей, флешмобів, меседжів, заходів міського й обласного рівнів: особливою 
атмосферою й творчим підходом відрізняється абсолютно все -  від унікальності й 
неординарності оформлення декорацій і режисерських задумок до сучасності 
змісту творчих номерів і рівня відточеної сценічної майстерності учасників. Про це 
свідчать високі показники наповненості залів та майданчиків під час проведення 
заходів.

Показником високого рівня управлінської майстерності Козинської В.О. є 
результативність роботи підлеглих-керівників гуртків та осередків палацу 
культури, їх постійна й результативна особиста участь у творчих конкурсах різних 
рівнів та багатократні перемоги їх вихованців.

Заслуговує на увагу й те, що Козинська В.О. постійно розширює спектр 
гуртків та осередків, що діють на базі палацу культури; не лише залучає, а й навчає 
молодь різного віку основам сценічної майстерності та хореографії власним 
прикладом; проводить наради по режисурі заходів у форматі круглого столу за 
принципом «рівний -  рівному», виявляючи таким чином повагу до всіх членів 
колективу й мотивуючи їх до творчих успіхів і креативності.

Особливе місце в роботі Козинської В.О. посідає організація діяльності 
иовоствореного медіахабу, який став не лише «перлиною» району Склозаводу, а й 
справжнім осередком становлення активної, творчої молоді. Медіахаб сьогодні -  
це зайнятість молоді корисними справами «24/7».

Козинська Валерія Олександрівна -  активна творча особистість з 
високоморальними якостями, знаннями фундаментальних засад становлення 
культури й просвітництва, порядна, інтелігентна людина, яка користується 
високою повагою колег та жителів району Склозаводу.

Адміністрація й педагогічний колектив Відокремленого підрозділу 
«Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету 
імені Тараса Шевченка» рекомендує Козинську Валерію Олександрівну на посаду 
директора КЗ «Палацу культури імені В. М. Сосюри м. Лисичанська».

Директор


