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Автобіографія
Я,Виверець Сергій Михайлович, народився

року в
Українець, громадянин

України.
З вересня 1994 року по травень 1998 року навчався в Братській ЗОШ І-ІІст. №3,
в якій отримав початкову освіту. З вересня 1998 року по травень 2003 року
навчався в гімназії селища Братське, де отримав атестат про неповну середню
освіту.
З вересня 2003 по червень 2006 року навчався в Братському ПТУ-17,де отримав
атестат про повну середню освіту та здобув професію кухаря.
У вересні 2006 року вступив до Миколаївського державного вищого училища
культури (зараз Миколаївський коледж культури і мистецтв),де навчався за
спеціальністю «Народна художня творчість» і здобув кваліфікацію організатора
культурно дозвіллєвої діяльності, режисера народних свят та
обрядів,закінчивши його у червні 2009 року з відзнакою.
З серпня 2009року по вересень 2011 року працював у Братському будинку
творчості школярів та юнацтва на посаді керівник гуртків.
У вересні 2009 року вступив до Відокремленого підрозділу «Миколаївської філії
Київського національного університету культури і мистецтв» на заочне
відділення,закінчивши його успішно у 2013році ,де отримав повну вищу освіту
за
спеціальністю
«Культурологія»
та
здобув
кваліфікацію
культуролога,менеджера індустрії дозвілля, рекреаційних ресурсів і технологій.
З вересня 2011 року по січень 2015 року працював у Братській ЗОШ І-ИІст. на
посаді педагога організатора.
З січня 2015 року по вересень 2015 року перебував на обліку тимчасово
безробітних у Братському центру зайнятості.
З вересня 2015 року і на даний час працюю у Новомарївській ЗОШ І-ІІІст. на
посаді вчителя музики та художньої культури.

Ні я, ні мої близькі рідні до кримінальної чи адміністративної відповідальності
не притягувалися.
Паспортні дані:
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Виверець С.М.

Мотиваційний лист
Конкурсній комісії
з добору керівника на посаду
директора Братського районного будинку культури
від Виверця С.М.
тел.
ешаіі:
Доброго дня ІМене звати Виверець Сергій. Пишу Вам у відповідь на
оголошення про вакансію на посаду директора Братського районного
будинку культури, яке було розміщене в засобах масової інформації,зокрема
в районній газеті «Перемога» від 28.07.2016 року.
Маючи повну вищу освіту (культуролог,менеджер індустрії дозвілля,
рекреаційних ресурсів і технологій), володіючи досвідом організації та
проведення заходів,беручи активну участь у концертній діяльності селища
Братське та району, будучи учасником художньої та концертної діяльності
Братського РБК,обласних та всеукраїнських конкурсах,постійно підвищуючи
свої професійні навички, щиро люблячи свою справу, я міг би підійти на цю
посаду. Тож хочу ознайомити Вас зі своєю навчальною та професійною
діяльністю.
У 2006 році по цільовому направленні від Відділу культури Братського
району навчався в Миколаївському державному вищому училищі культури
(зараз Миколаївський коледж культури і мистецтв),яке закінчив у 2009році з
відзнакоюддобувши кваліфікацію режисера народних свят та обрядів.
Прибувши до Братського на місце відпрацювання цільового направлення,
нажаль, місця для роботи в Братському РБК не отримав. Тому був
запрошений на роботу до Братського будинку творчості школярів та юнацтва
на посаду керівника гуртків. Будучи керівником театрального гуртка «Ье§е
агЙ8», виховуючи молодь засобами театрального мистецтва, гурток
неодноразово здобував на обласних конкурсах призові місця.
Для підвищення своєї освіти у 2009 році вступив до Відокремленого
підрозділу «Миколаївська філія Київського національного університету
культури і мистецтв»,закінчивши його успішно в 2013 році,отримавши повну
вищу освіту за напрямком спеціаліст культурології, менеджер дозвілля та
рекреаційних ресурсів.

З 2011 по 2015 рік працював в Братській ЗОНІ І-ІІІст. на посаді
педагога-організатора, Заснував шкільну команду КВК «Ударені
струмом»,яка отримувала призові місця в районних змаганнях шкільних
команд КВК,що були організовані молодіжною радколегією Братської РДА.
З 2015 року працюю в Новомарївській ЗОНІ І-ІІІст. на посаді вчителя
музики, виховуючи дітей засобами музичного мистецтва та залучаючи їх до
позакласної та позашкільної діяльності.
З 2009 по 2016 рік в літній оздоровчий період працював педагогоморганізатором у ДОТ «Лісова казка». У 2013 році в таборі заснував команду
з брейнрингу ,яка у фіналі обласного конкурсу інтелектуальних ігор у
оздоровчих таборах «Інтелект-літо 2013» зайняла І місце.
З 2012 року є членом молодіжної радколегії Братської РДА. Постійно
долучаюсь до акцій та заходів, які проводяться даною колегією.
Будучи активним учасником у розвитку культури селища Братське та
району,прагнучи крокувати в ногу з сучасними тенденціями розвитку
культури з урахуванням освітнього процесу, ставлю за мету зростити якісні
показники інноваційної діяльності Будинку культури.
Маю такі технічні навички: володію базовими знаннями персонального
комп’ю тер а, володію знаннями в роботі зі звуковою та відео технікою.
Спеціальна сертифікація: маю водійські права категорії «В» на
водіння легкового автомобіля.
Ви можете зв ’язатися зі мною за вказаним номером телефону або
електронною поштою. Спасибі, що приділили увагу. Чекаю Вашої відповіді.
З повагою - Сергій Виверець.
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Виверець С.М.

Рекомендаційний лист
Виверця Сергія Михайловича,
р.н. щодо професійних та особистих
якостей працівника.
Протягом останніх років у культурному та соціальному житті селища Братське та
Братсько району зарекомендував себе як активна та ініціативна людина, не
байдужа до проблем району. Постійно бере участь у концертній діяльності,
соціальних проектах та волонтерській діяльності ( є членом молодіжної
радколегії Братської райдержадміністрації). Є постійним високопрофесійним
ведучим районних заходів з нагоди відзначення всіх державних свят України.
Як учасник благодійного концерту в червні 2016 року відвідав зону АТО.
Постійно в пошуках нестандартних методів роботи з молоддю та працює на
перспективу їх культурного збагачення.
З 2015 року працює В Новомар'ївській ЗОШ І-ІІІ ст. на посаді вчителя музики.
Крім того, що зацікавлює дітей нз уроках, залучає їх до позакласної та
позашкільної діяльності, сам особисто приймає участь у ній. Має великий багаж
креативних ідей.
Серед колег зарекомендував себе як відповідальний, дружній, ввічливий ,
комунікабельний , вмілий організатор. Мав лідерські здібності. До його думки
прислухаються колеги та діти.
Шість років поспіль працював педагогом-організатором у ДОТ «Лісова казка»
під час літнього оздоровлення. Всі заходи проводилися на високому
організаційному рівні, що сприяло насиченому відпочинку дітей.
Рекомендаційний лист видано для пред'явлення за місцем вимоги для
подальшого працевлаштування Виверня С.М,

рекомендаційним лист

Виверця Сергія М ихайловича,
р.н., щодо професійних
та особистих якостей працівника.
П ротягом роботи на посаді педагога - організатора в
оздоровчих сезонах з 2012-2014р.(три роки) в ДОТ «Лісова казка»
проявив себе як дисциплінований, добросовісний, відповідальний
працівник.
Всі заходи по організації дозвілля вихованців ДОТ «Лісова
казка», Виверець С.М. проводив на високому професійному рівні.
Цьому сприяю ть проф есійні здібності та особисті якості працівника.
До проведення заходів Сергій М ихайлович ставиться відповідально,
використовуючи творчий та креативний підхід. В спілкуванні з
колегами
та
вихованцями
табору
- друж ній,
ввічливий,
комунікабельний та здатний організувати роботу в команді. Постійно
підвищ ує свій проф есійний рівень, беручи участь у районних та
обласних культурно-масових заходах.
В 2014 році команда ДОТ «Лісова казка» - «Ударені струмом»
під керівництвом Виверця С.М., виборола перш е місце в конкурсі
«Інтелект літо» серед оздоровчих таборів М иколаївської області, який
проводився в селищ і Рибаківка.
Рекомендаційний лист видано для пред'явлення за місцем
вимоги для подальш ого працевлаш тування Виверця С.М.

Д епутат Братської районної Ради VII скликання
Д иректор ДОТ «Лісова казка» в 2012-2014 р.
15.08.2016 року

