


Мотиваційний лист 

  

З Львівським академічним драматичним театром імені Лесі Українки я 

працюю з 2014 року. Наша спільна історія розпочалась із партнерських 

стосунків. Тоді я з колегами з Мистецької майстерні “Драбина” відкрили на 

малій сцені театру “Першу сцену сучасної драматургії “Драма.UA”.  

Партнерство з театром складалось нелегко. Надмірні творчі амбіції та 

реалізація особистих творчих планів тодішнього керівника за дуже короткий 

час  призвели до цілої низки негативів для театру - як репутаційних, так і 

матеріальних. Поза тим, для мене це був важливий досвід, оскільки я була 

однією з тих, кого він на самому початку запросив в свою команду. Я з нуля 

розробляла рекламну стратегію театру Лесі та паралельно організовувала 

проведення заходів. За дуже короткий час на прикладі свого тодішнього 

керівника я мала неодноразову нагоду побачити як не можна керувати 

театром, як не варто спілкуватися з працівниками та як не припустимо 

працювати з партнерами. Моя робота в театрі тоді протривала дев’ять 

місяців, але згодом я завжди верталась до нього: допомагала з рекламою, 

консультувала нових працівників, часом комунікувала з дизайнерами, 

курувала їхню роботу і якість виконання завдань. А цього року повернулась 

до театру Лесі офіційно і працюю головною адміністраторкою. З першого 

робочого дня мене не залишає думка, як можна покращити роботу в театрі, 

та мрія, яким прекрасним та потужним сучасним театром може стати це 

місце. 

В 2014 році я брала участь у семінарі «Інформаційні стратегії театру у 

ІІІ тисячолітті: Створення репрезентативної медіаісторії театральної 

інституції» литовського театрального критика та менеджера Аудроніса 

Люги, який на той час був художнім керівником  Lithuanian National Drama 

Theatre. Тоді я вперше побачила і переконалась в тому, яким повинен бути 

керівник театру. Директор-художній керівник в першу чергу дбає про людей 

та “стіни” театру, він не реалізовує свої творчі амбіції в театрі, а формує 

творчу програму, залучаючи різних режисерів та драматургів. Тоді я 

зрозуміла, що театр може працювати абсолютно інакше - більш ефективно, 

без штатних режисерів і з проектною діяльністю. А з цього випливає, що 

директор-художній керівник театру повинен бути добрим менеджером. З 

того часу я плекаю образ ідеального керівника, а сьогодні сама хочу стати 

втіленням цього образу. 

Впродовж всієї своєї професійної діяльності, а особливо останніх 

років мого життя, я мрію створити сучасний театр і бачу, що таким може 

стати театр Лесі. Я знаю ресурси цього театру; знаю, як він функціонує; 

знаю на що здатен його художній колектив. Я працювала на різних посадах і 

багато тямлю власне в його роботі. Окрім того, я маю значний досвід  
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Розгорнуте резюме
кандидатки на посаду директора-художнього керівника

Львівського академічного театру імені Лесі Українки
 

Грудень  2012  -  до  сьогодні  -  менеджерка  проектів  ЛММГО  “Мистецька
майстерня “Драбина”.  

Реалізовані проекти в рамках діяльності організації:
● червень 2013 року –  менеджерка  майстер-класів для дітей “Місто і

його райони: Центр, Збоїща, Підзамче, Сихів, Левандівка” в рамках
“Майстерні міста”,  за підтримки проекту «Муніципальний розвиток та
оновлення старої частини м. Львова»;

● листопад 2013 року - співорганізаторка IV Міжнародного театрального
фестивалю  “Драма.UA” -  2013.  Робота  над  фестивалем  тривала  з
грудня 2012 року до грудня 2013 року. Займалась координацією роботи
волонтерів,  тому  була  включена  в  усі  програми  фестивалю.  Тоді
зрозуміла, що маю добрі здібності менеджера;    

● травень - жовтень 2014 року - розробка нового проекту - «Перша сцена
сучасної  драматургії  Драма.  UA».  9-10  жовтня  офіційне  відкриття
нового  театрального  майданчика  на  базі  малої  сцени  Львівського
академічного драматичного театру імені Лесі Українки; 

● 9  жовтня  2014  -  до  сьогодні  -  менеджерка  Першої  сцени  сучасної
драматургії “Драма.UA”. 

● листопад 2014 року - проведення Міжнародних театральних майстер-
класів “Навіщо думати?”  за підтримки East European Performing Arts
Platform (EEPAP), Львів; 

● лютий- квітень 2016 - PR-супровід вистави “Зимова казка” в Львівському
академічному  театрі  імені  Леся  Курбаса  у  співпраці  з  Британською
радою в Україні.  

1-31  травня  2012 -  позаштатна  кореспондентка  Західної  інформаційної
корпорації (ZIK).

1 квітня - 31 травня 2013 – головна спеціалістка відділу культури по охороні
об’єктів  культурної  спадщини Рахівської  райдержадміністрації.  1-го  квітня склала
Присягу державного службовця.

Червень  2013  -  травень  2014  –  повернулась  до  Львова  і  паралельно  з
проектами  “Мистецької  майстерні  “Драбина”  працювала  барістою  в  кав’ярні
“Меделін”. 

1  червня  2014  -  31  березня  2015 –  керівничка  рекламного  відділу
Львівського  драматичного  театру  імені  Лесі  Українки  (з  1-31  червня  -  офіційно
працевлаштована на посаду актриси). З нуля розробляла рекламну стратегію театру
Лесі та паралельно організовувала  проведення заходів в театрі.

1 липня - 31 жовтня 2015 року – PR-менеджерка проекту «Третій вік:





























 

 

 

Рекомендаційний лист 

для Ольги Пужаковської, 

кандидатки на посаду директор-художній керівник 

Львівського академічного драматичного театру імені Лесі Українки 

 

Я висловлюю свою щиру підтримку Ользі Пужаковській. Знаю її з 2013 року як 

молоду та перспективну театральну менеджерку.  

В 2013 році  мене з колегою Євгеном Марковським, як драматургів, запросили до 

Львова провести майстер-класи для дітей “Місто і його райони: Центр, Збоїща, Підзамче, 

Сихів, Левандівка” в рамках “Майстерні міста”. Це був чи не перший театральний проект 

Олі, який вона координувала як менеджерка “Мистецької майстерні “Драбина”. Пам’ятаю, 

що вона вміло організовувала всі процеси пов’язані з підготовкою та проведенням заходу. 

Добре знаючи тодішню очільницю цієї організації Оксану Дудко, вкотре переконався, що 

вона вміє знаходити молодих професіоналів і відкривати в них таланти. Оля стала одним з 

таких відкриттів для українського культурного менеджменту. 

Минулого року я мав можливість знову співпрацювати з Олею над польсько-

українським перформативним проектом “Мапи страху/Мапи ідентичності”. Вона була 

куртаоркою та піар-менеджеркою проекту, зокрема займалась організацією гастролів 

вистави проекту до п’яти міст України. Я був локальним партнером проекту в Херсоні, 

тому тісно комунікував з Ольгою щодо формування процесу гастролів. Ольга дуже вміло 

передбачила чимало нюансів, що забезпечило успішне проведення вистави в нашому. 

Вона дуже швидко знайшла підхід до працівників театру, в якому тоді відбувався показ, 

що значно спростило роботу. Оперативно і впевнено знаходила вирішення проблем, які 

виникали в процесі роботи. 

Я переконаний, що Ольга буде прекрасною керівничкою Львівського академічного 

драматичного театру імені Лесі Українки, бо легко і швидко вчиться, оперативно 

знаходить вирішення у форс-мажорних обставинах і зберігає при цьому рівновагу. 

Володіє знаннями та вміннями для управління сучасним театром, котрий буде актуальним 

та цікавим не лише в українському, але й у європейському контексті. Я переконаний, що 

вона зможе побудувати навколо себе успішну команду професіоналів, які розвиватимуть 

цей театр під її керівництвом.  

 

 

З повагою,  

голова ХОВ САУ, 

к. соц. н., доцент кафедри  

соціально-економічної географії 

Херсонського державного  

університету         М.А. Гоманюк 










