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А.М. Ломакович

27 червня 2008 р.

Гусарук 
Юрій Антонович

закінчив у 2008 році Кременецький обласний 
гуманітарно-педагогічний інститут ім.Тараса Шевченка і 

отримав повну вищу освіту за спеціальністю "Педагогіка і 
методика середньої освіти. Музика" та здобув кваліфікацію 

вчителя музики, етики і естетики.
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Голові конкурсної комісії 
по добору на посаду директора 
музичної школи
Почаївської міської ради

Рекомендаційний лист 
на Гусарука Юрія Антоновича

Працюючи на посаді методиста Кременецького районного будинку 
культури, інспектора та керівника Кременецького районного відділу 
культури співпрацювала з працівниками закладів культури Кременецького 
району, зокрема, з директором та художнім керівником Дунаївського 
сільського будинку культури Гусаруком Юрієм Антоновичем.

Гусарук Юрій Антонович свою трудову діяльність у галузі культура 
розпочав з серпня 1987 року, а з листопада 1987 року - в Дунаївському 
сільському будинку культури, де працював до 2015 року.

За цей час Гусарук Ю.А. показав себе як здібний фахівець та умілий 
організатор. Як керівник закладу та аматорських колективів, 
характеризується фаховим спеціалістом, вміє своєчасно прийняти рішення та 
контролювати їх виконання, швидко орієнтується у різних ситуаціях, 
постійно у пошуках юних обдарувань та талановитої молоді, інноваційних 
форм роботи, вміє зацікавити і надихнути колектив на досягнення 
поставлених цілей. Його професійні інтереси нероздільні з проблемами 
аматорської творчості і діяльності Будинку культури. В період своєї 
діяльності Юрій Антонович здобув вищу повну музичну освіту, створив 
хоровий колектив, вокальні ансамблі, дитячі аматорські колективи при 
будинку культури, які мали високу виконавську майстерність. Завжди в 
пошуку цікавого репертуару для аматорських колективів. Володіє грою на 
музичних інструментах. З його ініціативи на базі Дунаївського сільського 
будинку була створена філія Почаївської музичної школи.

Юрій Антонович приймав участь в хоровому колективі та духовому 
оркестрі Кременецького районного будинку культури, хоровому колективі та 
вокально-інструментальному ансамблі Почаївського міського будинку 
культури.

Гусарук Ю.А. відповідальний та вимогливий до себе і своїх колег по 
роботі, вміє згуртувати навколо себе талановитих дітей і молодь, не боїться 
труднощів, ініціативний, креативно підходить до вирішення різних питань у 
сфері культури.

Враховуючи особисті якості, професійні навички рекомендую Гусарука 
Юрія Антоновича на посаду директора музичної школи Почаївської міської 
ради.

Начальник відділу з гуманітарних 
питань та комунікацій з 
громадськістю Кременецької 
районної державної адміністрації Лариса АНТОНЮК
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Рекомендаційний лист

на Гусарука Юрія Антоновича

Гусарук Юрій розпочав свою трудову діяльність з серпня 1987 року, 

обіймаючи посади художнього керівника, директора Дунаївського сільського 

будинку культури. Впродовж періоду творчої та керівної діяльності Юрій 

Антонович навчався у Кременецькому гуманітарно-педагогічному інституті 

ім. Тараса Шевченка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» та 

«спеціаліст» на спеціальності «Музичне мистецтво», здобувши повну вищу 

музичну освіту.

За період навчання протягом трьох років зарекомендував себе з 

позитивної сторони. Освідчений, відповідальний, цілеспрямований, 

компетентний, здатний до організаційної роботи. За роки навчання і 

співпраці з Юрієм Антоновичем, я будучи деканом мистецького факультету, 

переконався в його професіоналізмі, лідерських якостях, пунктуальності, 

комунікабельності.

Пан Юрій володіє гарними людськими якостями: толерантний, 

порядний, врівноважений, самокритичний, доброзичливий.

Гусарук Ю.А. досвідчений фахівець, високопрофесійний організатор 

та виконавець культурно-мистецьких проектів, творчий і креативний 

працівник. Знання і досвід, активна життєва позиція та бездоганна ділова 

репутація дозволяють рекомендувати Юрія Антоновича на посаду директора 

музичної школи. Прошу підтримати Гусарука Ю. А., який зможе втілити в 

життя план розвитку і утвердження мистецько-культурної установи,



створити творчий, продуктивний мікроклімат, сформувати потужну команду 

однодумців, направити діяльність педагогічного колективу в позитивне русло 

реалізації поставлених завдань.

Старший викладач кафедри

мистецьких дисциплін та методик - ^-'"77

їх навчання КОГПА ім. Тараса Шевченка .М. Райчук
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