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АВТОБІОГРАФІЯ

Я, Легкун Віктор Олексійович, народився 14 серпня 1963 року в 
с. Лопушно Кременецького району Тернопільської області. Громадянин 
України. У 1980 р. закінчив Кременецьку загальноосвітню школу №5. 
Упродовж 1980-1984 рр. навчався у Хмельницькому музичному училищі на 
відділі «Народні інструменти». Після закінчення училища по направленню 
працював викладачем по класу баяна у Старосинявській музичній школі 
Хмельницької області.

У 1984 р. був призваний на строкову службу до лав тоді ще Радянської 
армії. Після закінчення служби у 1986 р. повернувся працювати в 
Старосинявську музичну школу, де пропрацював до 1988 р. З вересня 1988 р. 
переведений на посаду викладача по класу баяна Почаївської музичної 
школи. З 1993 р. призначений на посаду заступника директора школи з 
навчально-виховної роботи. З 18 серпня 2021 р. призначений виконувачем 
обов’язків директора школи.

У 1994 р. закінчив Рівненський державний педагогічний інститут, 
отримав диплом спеціаліста зі спеціальності «Музика» та здобув 
кваліфікацію «Вчитель музики і співів».

За високий професіоналізм, сумлінну працю неодноразово 
нагороджений грамотами, дипломами та подяками.

Одружений. Дружина - Легкун Оксана Гаврилівна, 1965 р. 
народження, обіймає посаду доцента кафедри мистецьких дисциплін та 
методик їх навчання Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної 
академії ім. Тараса Шевченка, кандидат мистецтвознавства.

Син - Легкун Сергій Вікторович, 1991 р. народження, безробітний.
Проживаю за адресою: м. Кременець, вул. Б. Харчука, 36.
Контактний телефон: 097-298-05-15. Електронна адреса:

viktolev54@ukr.net.
Я та мої найближчі родичі під судом та слідством не перебували, до 

кримінальної відповідальності не притягувалися.

mailto:viktolev54@ukr.net


Конкурсній комісії з проведення 
конкурсного добору на посаду директора 
Почаївської дитячої музичної школи 
кандидата Легкуна Віктора Олексійовича

Мотиваційний лист

Я, Легкун Віктор Олексійович, подаю свою кандидатуру на конкурс із 
заміщення вакантної посади директора Почаївської музичної школи.

У Почаївській музичній школі працюю з 1988 року на посаді викладача 
по класу баяна (акордеону), а з 1993 року - на посаді заступника директора 
цієї школи. Високі показники навчально-виховної роботи, пошук нових ідей, 
творча активність у концертній діяльності та перемоги в обласних, 
всеукраїнських та міжнародних конкурсах сприяють тому, що Почаївська 
музична школа упродовж багатьох років входить до кращих міських 
мистецьких шкіл Тернопільської області.

Сучасна музична школа є осередком творчого розвитку особистості, 
центром культурно-мистецького життя громади й підґрунтям підготовки 
професійних музикантів.

На посаді директора пріоритетним вбачаю підвищення рейтингу 
навчального закладу, покращення освітнього процесу з метою виховання 
високоінтелектуальної творчої молоді, створення умов для розкриття 
потенціалу кожного здобувана, заохочення обдарованих учнів до участі у 
різноманітних конкурсах різних рангів, залучення учнівських та 
викладацьких колективів школи до мистецького життя громади.

З метою популяризації діяльності навчального закладу серед жителів 
Почаївської громади варто створити інтернет-сайт, де систематично будуть 
висвітлюватися творчі здобутки учасників освітнього процесу.

Планую покращити матеріально-технічну базу школи: здійснити 
поточний ремонт приміщення, оновити музичний інструментарій, придбати 
звукопідсилювальну апаратуру.

Сподіваюсь, що рівень моїх професійних знань, набутий досвід, 
організаційні здібності та бажання працювати будуть корисні не лише 
Почаївській музичній школі, а й сфері культури громади загалом.



Конкурсній комісії з проведення 
конкурсного добору на посаду директора 
Почаївської дитячої музичної школи 
начальника відділу освіти, молоді та 
спорту Почаївської міської ради 
Петровського Олександра Нестеровича

РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Легкун Віктор Олексійович у Почаївській музичній школі працює з 
1988 року на посаді викладача по класу баяна (акордеону), а з 1993 року - на 
посаді заступника директора цієї школи.

За час роботи Легкун В. О. зарекомендував себе умілим педагогом, 
здібним організатором, ініціативним та вдумливим завучем школи. Як 
заступник директора з навчально-виховної роботи, характеризується 
нестандартністю мислення, вміє своєчасно приймати рішення та 
контролювати їх виконання, швидко орієнтується у різних ситуаціях, 
постійно в пошуках нових інноваційних форм роботи, вміє зацікавити і 
надихнути колектив на досягнення поставлених цілей.

У колективі характеризується як комунікабельна, цілеспрямована та 
неконфліктна особистість, відповідальний та вимогливий до себе та своїх 
колег. Користується авторитетом серед учнів, батьків та працівників школи.

Легкун В. О. підтримує зв’язки з батьками, надає їм консультативну 
допомогу з питань організації навчального процесу їхніх дітей.

Віктор Олексійович - організатор різноманітних шкільних мистецьких 
проектів, активний учасник концертного життя Почаївської громади.

За високий професіоналізм, сумлінну працю Легкун В.О. неодноразово 
нагороджений грамотами, дипломами та подяками.

Багаторічний досвід роботи у Почаївській музичній школі, 
професіоналізм та принциповість дозволяють рекомендувати Легкуна 
Віктора Олексійовича на посаду директора Почаївської музичної школи.

Начальник відділу освіти, молоді 
та спорту Почаївської міської ради Олександр Петровеький



Конкурсній комісії з проведення 
конкурсного добору на посаду директора 
Почаївської дитячої музичної школи 
директора Кременецької школи 
мистецтв ім. М. Вериківського 
Заника Михайла Лук’яновича

РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Співпрацюю та знаю особисто Легкуна Віктора Олексійовича 

упродовж багатьох років. Це висококваліфікований фахівець у своїй галузі, 

цілеспрямована й відповідальна особистість, яка користується заслуженим 

авторитетом та повагою колективу.

Легкун В. О. має необхідні для керівника організаторські здібності, 

професіоналізм, уміння творчо підходити до роботи. Йому притаманні 

комунікабельність, відкритість та доброзичливість.

Легкун В. О. з 1993 року працює на посаді заступника директора школи 

з навчально-виховної роботи та зарекомендував себе, як хороший фахівець та 

умілий організатор. Уміє своєчасно приймати рішення відповідно до сфери 

своєї діяльності. Постійно організовує учнівські колективи для проведення 

мистецьких заходів.

Віктор Олексійович постійно працює над удосконаленням професійної 

компетентності, вдосконалює фаховий рівень на курсах підвищення 

кваліфікації, семінарах, майстер-класах, які проводить Департамент культури 

та туризму Тернопільської ОДА, займається самовдосконаленням.

Переконаний, що багатий досвід, ділові та моральні якості, здатність до 

новаторства буде продуктивно використано на посаді директора Почаївської 

музичної школи.

Директор Кременецької цїко 
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