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

(проставляється позначка “+” навпроти одного із запропонованих способів):
Е] надсилання листа на зазначену адресу;
Ш/надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;
Мтелефонного дзвінка за номером
ш

!

(в інший доступний спосіб)*

и еда/т 2000 р. /%////ЛМ/%ь ».

* У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення надсилається на адресу зазначеної у
цій заяві електронної пошти.
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Автобіографія

Я,ШингерЛідія Павлівна, народилася 9 січня 1979рокув м.

спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов М9

71 м. Кривого Рогу. У 1994 році після закінчення 9 класу, вступила
до КриворізькогоДержавного Економічною Технікуму. Також у
1994 році закінчила музичнушколу М9 2 м. Кривого Рогу. У 1998

році після закінчення КДЕТ, вступила до КриворізькогоДержавного
Педагогічного Університету на музично = естетичний факультет. У

2003 році закінчила КДПУ! отримала повну вищу освіту за
СЙЄЦЮЛЬНТСТЮ « НЄДЗГОПКЗ і МЄТбДИКа СЄРЄДНЬбІ бСВіТИ. іЧіУЗЙКа » та
здобула кваліфікацію вчитель музики, етики і естетики. У 2004 році
вступила на іі вищу освіту у РівненськийДержавний Гуманітарний
Університет. У 2007 році закінчила РДГУ' і отримала повну вищу
освіту за спеціальністю « Хореографія» та здобула кваліфікацію
балетмейстера бальної хореографії, викладача, артиста. Маю безліч

нагород, дипломів, грамоті подяк за участь у різних міжнародних і

всеукраїнських фестивалях, турнірах і конкурсах.
1Пґ4 - --....-ПЄТБОВИЧ, 11131 року наарбдЖеннн,БаТЬКО, ЛОГВИНЕНКО ”3810

пенсіонер.
Мати, Логвиненко Любов Георгіївна, 1953 року народження,
пенсіонерка.
Син, Грошев Денис Володимирович, 2009 року народження, учень.
Лауреат та дипломант фестивалів, турнірів, конкурсів з хореографії
та фортепіано. Розмовляе англійською.
Розведена. Зараз проживаю у м. Апостолове

01. 04. 2021 р.

ы-Шингер 1.
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МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МШІБТКУ ОБ ЕВПСАТЮМ АНІ) ЗСІЕМСЕ ОР ПККАШЕ

ВІДОКРЕМЛЕНИЙструктурний ПІДРОЗДІЛ ЗЕРАВАТЕО зтвистивАьшввп/Ізюм
«КРИВОРІЗЬКИИ ФАХОВИИКОЛЕДЖ «КВУЧУІ КІН РКОРЕБЗІОМАІ. СОІ.І.Е6Е

НАЦІОНАЛЬНОГОАВІАЦІЙНОГОУНІВЕРСИТЕТУ» о': МАТІОМАІ. АУІАТІОМ ЦМІУЕКЗІТУ»

вуп. Туполєва, 1, м. Кривий Ріг, 50024, тел: (0564) 27-56-61 зїгееі Тироіеч, 1, КГУУУЇ Віп, 50024. [є! (0564) 27-56-61

е-таіІ: роста©КК.паи.еби.Ца, КК.паи.есіи.иа,ЄДРПОУ35159327 е-твіІ:достаткпаиесіила, кк.паи.еби.иа. іаетійсаііоп себе 35159327
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РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙлист

Лідія Шингер, людина далекоглядна, відповідальна і порядна. Має великі
організаторськіздібності. Вона організовувала і проводила заходи, де одноразово брали
участь 120 курсантів, які виконували свої завдання без жодної помилки.

Лідія Шингер має великий потенціал в організаційній роботі. Дуже чутлива
людина, має свій підхід до кожного. Прекрасно розробляє плани методичні матеріали. Її
хореографічний гурт «Політ» неодноразово приймав участь у консурсах займаючи призові
місця.

Я рекомендую Лідію Шингер в якості професійного, знаючого та цілеспрямованого .

співробітника.

Лідія Шингер має дві вищі освіти:
1. Криворізький державний педагогічний університет - за кваліфікацією вчитет

музики, етики та естетики;
2. Рівненський Державний гуманітарний університет - кваліфікація балетмейстер

бальної хореографії, викладач, артист.

Замісник начальника коледжу
з навчально-виховної роботи

Федосенко Ю.І.

;..і/м“язи
аційнш“у:!“



Заслуженийдіяч естрадних мистецтвУкраїни,
кавалер знаку пошани «За заслуги перед містом»,
хореограф-постановник,
лауреат міжнародних конкурсів балетмейстерів,
член журі міжнародних конкурсів
Залерій Іванович Шевчук
“3390 Щі'э' ()9 33

Рекомендаційнийлист
2

П ....... , П Г“! х .. у. .,
.]дддсш цар.:ддппицг Шхідіі СР (Далі З'Еі диц/цімШдідіїСр .ід'. ід'), л влад/Зими! 3

2іі04 року, ми разом працювали у ПДЮТ ім. Гагаріна місто Кривий Ріг. Шингер
Л.П. займала посаду асистентакерівникаНародного ансамбля бального таніно.

і.,уд

За. час спільної роботи Шингер ЛП. зарекомендувала себе працьовитим та
компетентнимфахівцем з творчим підходом до виконанняпоставленихзадач. ії

постановочні роботи неодноразово
відмічалися високим рівнем нагород на.

вас;/артсвана га Міжпаридпих КО 'нкурсаи.'
В роботі 3 дітьми та батьками, показала себе як талановитий педагог та

організатор, У колективі завжди підтримує високий рівень дисщшлінованооті у

Дітей.

'іакож, Шингер ЛП організовувала проведення та виконувала обовявки
директора багатьох всеукраїнських і міжнароднихфестивалівдитячої творчо:ті
Неодноразово була запрошена в якості члена журі міжнародних конкурсів, які.

проводились у таких країнах: Австрія, Угорщина, Болгарія, Литва, Польща,

ізраїль, Італія та інші.

Під час нашої спільної праці у складі журі конкурсівщт'іїьестивалів.,

продемонструвалависокийрівень грамотності та професіоналізму.

З 2015 Шингер Л.П.. є членом Творчої спілки «Асоціація діячів естрадного
мистецтваУкрали/і».

Враховуючи вищевикладене, я вважаю, що Шингер Л.П. може виконувати
стало роботу тідно та компетентна

*вщ Річ іди-1 ін!В. е'вчук



АПОСТОЛІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯШКОЛА І-Ш ступвшви. 3
АпостошвськоїМІСЬКОЇ РАДИдвшгопвтговської ОБЛАСТІ

вул. Визволення, 30, м. Апостолове, Дніпропетровська область, 53800, тел. +38965034704
е-шаіі: арозґ.2]13©и]а.пес Код ЄДРПОУ 33243563

Не
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РЕКОШНДМШШлист

Лідія Шингер керуючи ансамблем бального танцю «Престиж»
зарекомендувала себе як умілий організатор та ефективний менеджер
дитячого колективу.

Під її керівництвом «Престиж» приймав участь у багатьох
Всеукраїнських конкурсах і ставав дипломантом.

Завдяки Лідії Шингер ансамбль «Престиж» виїжджав за кордон
для участі у Міжнародному конкурсі бального танцю в Польщі, де
виборов диплом ІІ ступеню.

Лідія Павлівна вимоглива, принципова і талановита.
користується любов,ю та повагою дітей.

Ю. Кочережко



АПОСТОЛІВСЬКА
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ПІ СТУПЕНІВ м.» 4

АПОСТОЛІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
дншгопвтговської ОБЛАСТІ

вул. Олеся Гончара, 13, М.Апостолове,Дніпропетровська область, 53802,

, ,. ,штел/факе,(05656)]9-10-88,е-Іпаіі: зсЬООІ4ароєт©иШ.иеі, код ЄДРПОУ 26239112

Лідія Шингер, людина далекоглядна, відповідальна і порядна. Має
серйозні організаторські здібності. Вона організовувала і проводила заходи,
де одноразово брали участь 250 дітей, які виконували свої завдання без
єдиної помилки.

Лідія Шингер має великий потенціал в організаційній роботі. Дуже
чутлива людина, має підхід до кожної людини. Прекрасно розробляє плани,
методичні матеріали.

Я із задоволенням рекомендую Лідію Шингер в якості професійного,
знаючого, цілеспрямованого співробітника.

Лідія Шингер має дві вищі освіти:

1) Криворізький державний педагогічний університет - кваліфікація
вчитель музики, етики, і естетики;

2) Рівненський державний гуманітарний університет - кваліфікація
балетмейстер бальної хореографії, викладач, артист.

У разі, якщо Вам знадобиться додаткова інформація, я залюбки ії надам.

Директор Любов ЛАВРИНЕНКС


