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ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади

Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.
Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом -

(проставляється позначка “+” навпроти одного із запропонована способів):
ш надсилання листа на зазначену адресу;
ш надсилання електронного листа на,зазначену електронну адресу;
Етелефонного дзвінка за номером
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(в інший доступний спосіб)*
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ь.!* У ра31 неможливосп передачі інформашї в обраний спосіб повщомлення надсилається на адресу зазначено1 у
Цій заяві електронної пошти.
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3 ПОВАГОЮ НАТААІЯ СВАВОАЯ

НАТААІЯ СВАВОАЯ

9І, Сваводя НатаАія Ігорівна, народидася 20
АЮТОГО 1986 року в СМТ. Широке,
Аніпропетровської обА. Українка.

У 1992 році пішда у перший кдас
загадьноосвітньоі' шкоди І-ІІІ ступенів М92. м.
ЗЄАЄНОАОАЬСЬК.

У 2004 році вступида до КиївськоїАержавно'і
академіі керівних кадрів куАьтури і мистецтв,
факуАьтет «театрадьне мистецтва». У 2009 році
закінчида поний курс, та здобуда дипдом
спеціаАіста (з відзнакою)за спеціадізацією:
режисер шоу-програм та масових свят,
викдадач фахових дисципдін.

З вересня 2003 року працювада на посаді
художнього керівника в Будинку науки і техніки
Апостодівськоі'дистанціі сигнадізаціі та зв'язку
регіонадьноі' фіАіі «Придніпровська задізниця».
3 2018 року займаю посаду директора.

3 2015 року АРТ директор, хореограф -
постановник приватної студіі, сучасної
хореографіі та акторської майстерності
«ЦВЕРТУ».

У 202] році проишда іптегпаТіопаІ ондайн -

курс «СОЗААНИЕ ШОУ : ИАЕЯ -
ВОПАОЩЕНИЯ» у видатного режисера України
ОАега Боднарчука. *

Під судом та сдідством не перебувада.

З повагою НатаАія Сваводя %%
/





Мотиваційний лист

'Сваволя Наталія

світа
' 01.09.2004 - 01.07.2008
Державна академія керівних кадрів
культури і мистецтв м.Київ.
Факультет:«Театральне мистецтво»
Спеціалізація: режисер шоу -
програм та масових свят, викладач
фахових дисциплін.

Досвід роботи
'Жовтень 2003 - 24.07.2018
Художній керівник БНТ (Будинок
науки і техніки) Придніпровської
залізниці.
'Листопад 2015 - теперішній час
АРТ директорэїыаіо «ЬІВЕ'
-Липень 2018 - даний
ДиректорБудинок нау
Придніпровської 3.'”



Ключові досягнення:

- Масові заходи на стадіонах,
”концертних майданчиках під
“відкритим небом (День міста, день
ізалізничника, тематичні
фестивалі).
' Відкриття вокзаЛів;
'Новорічні вистави
' Концерти
' Шоу-програми
' Підвищення рівня ефективності
роботи підприємства за рахунок
професійної організації заходів,
оновлення штату, реалізації нових
проектів і нововведень у сфері
мистецтва, завдяки чому БНТ набув
статусу, одного з кращих закладів
на Придніпровській залізниці, за
що був заохочений керівництвом АТ

«УКРЗАЛІЗНИЦІ» у вигляді
капітального ремонту.



Ключові компетенції:
' Створюю концептуальні, яскраві
та креативні події.
' Знання індустрії режисури шоу -

=Цдпрограм, конферансу, робота з
зірками, артистами оригінального
жанру, провідними МБ

' Реалізація проектів починаючи
від ідеї, оформлення концепту,
закінчуючи участю і реалізації
проекту на локації.
' Організація і проведення
тематичних заходів і
корпоративних свят їОО-їООО і
більше осіб.
' розробка сценаріїв, декорацій,
фото зон, афіш
' розробка концепції концертного
майданчика (сцена, подіум,
світло)
' підбір і управління персоналом;їЦЇ
- здійснення фінансово -
господарської діяльності та
ділове адміністрування;

Х "..



Особисті навички:
' Працюю у сфері культурного
Дозвілля 18 років.Організувала
”онад ІООО заходів. Досягаю
ідоставлених цілей. Успішно веду
переговори. Стежу за тенденціями
моди, культури та шоу - бізнесу.
Вмію керувати командою від 100

осіб. Маю особисті знайомства із
зірками, івент- агенціями.

Впевнена,щозможувирішуватипитання
з покращення та
удосконаленнясферикультуру
Апостолівщини, використовуючи
передовийдосвідзапозичений з
іншихмістУкраїни та за її межами.

З повагою, Ната
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м. Апостолове

.

РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ лист

У галузі культури Наталія Ігорівна працює з 2003 року. За цей
період провела та організувала понад 1000 заходів на території
району, області та за його межами.

Як керівник творчих колективів Будинку науки і техніки
1

.

залізничників, вона завжди приймала активну участь в організації і

проведені, всіх культурно - мистецьких проектів - фестивалів,
конкурсів, творчих звітів, театралізованих масових заходів і

концертів, що проводились в районі та області.

Форми і методи її роботи спрямовані на постійне творче та
професійне зростати-ія.
За творчі досягнення та успіхи у роботі Сваволя Н.І. неодноразово
нагороджувалась керівництвом Придніпровської залізниці та
президією Криворізького профспілкової ор *анізації.

Просимо врахувати думку і надати перевагу Сваволі Наталії
ігорівні при розгляді кандидатури на заміщення вакантної посади
директора РБК « Сучасник»

Депутат Аностолівської міської ради
:-Манаєнкова Л.О.



1.04.2О21 м. Апостолове

РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ лист
Рекомендую Сваволю Наталію Ігорівну на посаду директора;,

'

районного Будинку культури «Сучасник» як досвідченого,
високопрофесійг-юго митця, прекрасного управлінця, організатора
різних мистецьких проектів, а також як активного профспілкового
діяча, креативного та принципового, творчого керівника. З

Сваволею Н.І. органцізація пенсіонерів- залізничників вузла
«Апостолове», веде плідну співпрацю з 2013 року. За цей час
Наталія Ігорівна зарекомеі-Ідовала себе, як людина з творчим
мисленням, оргат-тізаторськимиздібностями, вмінням чітко

планувати роботу1 розвиток великого, творчого колективу За цей
період вона пройшла шлях від художнього керівника закладу до

директора. Впевнена, ІЦО Паталія Ігорівна на новій керівній посаді,

продовжить втілювати розвиток мистецько-культурної установи,
максимально віддаючи свій досвід, навики, вміння та знання.
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Голова організації пенсіонерів - залізничників

вузла Апостолове СтратійчукН.М.
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