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OcBiTa:
1 , 1 995 - 2000 Львiвський Нацiональний унiверситет iMeHi IBaHa Франка
Спецiальпiсть"Соцiолог", квалiфiкацiя: соцiолог, викладач соцiологii,
Освiтньо-квалiфiкацiйний piBeHb: СПЕЩIАЛIСТ
2. 2015 Львiвський Нацiональний унiверситет iMeHi IBaHa Франка(аспiрантура,/злобувач)
Науковий сryпiнь: КАНДИДАТ ЕКОНОМIЧНИХ НАУК
з. 2016-20l8 магiстратура Львiвського навчально-наукового iнстиry,гу !ВНЗ Унiверситет
банкiвськоi справи факультету фiнансiв та управлiння. спецiапьнiсть 072 "Фiнанси,
банкiвська справа та стрaIхування" (магiстерська програма "Антикризовий менеджмент")

Освiтньо-квалiфiкацiйний piBeHb: МАГIСТР

Громадянка Украiнп

осв обоr rr:

I. МIСЬКИЙ ПАЛА ц культ ури Iм.г.хоткЕвичА
З серпня 1997р. по теперiшнiй час - керiвник колективу сучасного танцю <Дiадемо>(за

сумiсництвом).
Особливостi роботи:
Набiр учасникiв до колективу та формування вимог набору, формування i розвиток здiбностей

лiтей у хореографii; формування вiльноi творчоi особистостi здатноТ вирiшувати нестандартпi

iнтелектуа.,rьнi й моральнi завдання; формування особистiсних cTocyHKiB мiж педагогом-

керiвником i вихованцями.
Провеdення:
а)тренувальних занять;

б)розучування та опрацьовування елементiв i комбiнацiй, на базi яких здiйснюеться

постановочна робота.
навчально-виховна робота у колективi проводиться на ocHoBi вивчення елементiв

танцювальних рцiв рiзноманiтних сучасних напрямкiв.

робота з дiтьми рiзних вiкових категорiй, участь у соцiа,тьно-культурних зarходах

рiзнопланового спрямування: концертах, фестивалях, вечiрках тощо, як в ykpaiHi так i за

кодоном.

Hшopodu mа поOяка:
. Подяка за вагомий внесок в розвиток культури;

о [иплом переможця (III мiсче) у номiначii <Сучаспа хореографiя>(с ереdня zрупа) у Х|Х
BceyKpaiHcbKoMy фестивалi кflжерело надiй> 20l4р.м.Киiв;

о !иплом переможця (III Micue) у HoMiHauii <Сучасна хореографiя>(з.и ituaHa zрупа) у ХlХ
BceyKpaiHcbKoMy фестивалi к.Щжерело надiй> 2014р.м.Киiв;

о iншi грilмоти та подяки,

Возна Любов Богданiвна

Особистi данi: Дата народження |2.04.|917 р.
Контакти: моб. (067) 77 692 |З
e-mail: voznalb@ukr.net



2005р. _ зАвцувАч вIддIлом мIжнАродних зв,язкIв тА роБоти з

молоддю.
Особливостi роботи:
Забезпечення активноТ спiвпрачi творчих колективiв МПК iM, Г.Хоткевича з творчими

органiзацiями Та СТРУКтУРаI\rи краiн европи з метою iнтеграцii та поширення украiнськоТ

культури. Участь у спiльному з Кракiвським молодiжним центром проектi (днi Львова в

KpaKoBi>;

II. львIвськиЙ нАвчАльно-нАуковиЙ lнститут двнз унIвЕрситЕт
БАнкIвськоi спрдви

З 2001р. по тепер - кандидат економiчних наук, ДОЦЕнт кдФЕдри мЕнЕджмЕнту
тА соцIАльних tIAyK.
розробник навчально-методичних комплексiв з таких дисциплiн: менеджмент. мотивацiя

персонму, соцiологiя, управлiннЯ конфлiктами, eKoHoMiKa праЦi та соцiа,тьно-трудовi вiдносини

тощо.

Особливостi роботи:
Викладання навчaIльних дисциплiн з використанняv сучасних HoBiTHix технологiй( SMART-

board, презентацiй, вiдеоматерiапу тощо) у проведеннi лекцiйних та семiнарських занять.

систематична робота над розробкою та вдосконаленням практичних та ситуацiйних завдань з

нашчальних дисциплiн, залучення провiдних фахiвцiв-спецiалiстiв дтя проведення предметних

дiа.llогiв зi студентами. Органiзацiя участi студентiв у конкурсах наукових робiт.

Виконання обов'язкiв куратора академiчноТ групи.

впровадженнЯ у навчально-вИховний процеС наступнi форми та методи виховноТ роботи:
. психологiчнi тести та тренiнгиi
. ситуацiйЕi iгри;
. мультимедi йнi презентачiтl
. проведення соцiологiчних дослiджень.
Забезпечення мiжнародноi спiвпраui (Кракiвський економiчний унiверситет),

систематичне пiдвищення ква,.IiфiкацiI в iяших навча:lьно-наукових закладах та установах.

Участь У грантових проектах, зокрема, <Еразмус+ - програма Свропейського Союзу на перiод

20:14_2о2о рр., що пiдтримус проекти, партнерства, заходи i мобiльнiсть у сферi освiти,

пiдготовки, молодi i спорту.

з 2009-2012 - здступник дЕкднд Фдкультf,ту пIдвищЕння квдлIФIкдцI|
ТА ПЕРЕПIДГОТОВКИ.
Особливостi роботи:
Участь у пiдготовцi акредитацiйноi

здiйснення планування, органiзацii

пропозичiй щодо удосконалення змiсту навчання, впровадження активних методiв, форм i

сучасних iнформапiйних технологiй навчання.

З2016р.потепер-ЗАсТУпникзАВЦУВАЧАкАФЕДРиМЕнЕДжМЕнТУТд
СОЦIАЛЬНИХ НАУК;

особrrстi досягнеrrlrя:
1. Переможець конкурсу <Танцi з викладачами) - 2009р.;

2. Переможець загально-iнстит}тського конкурсу <Кращий куратор 20l 0>;

3. Органiзувала та провела:

справи. Проведенlя нарад. Разом з деканом факультету
i контроль навчальноi роботи факультету. Розробка



. блшочинний конкурс краси (Чарiвна банкiрочка 2010> та оц)имала нагороду вiд студентiв -

<Найкращий куратор>(вирученi кошти були переданi на лiкування дитини);
о у 2014р. щорiчний фестива,ть кБульмо знайомi>, як куратор групи-переможчя 2013 року.
4. У 201211З, 201З114 та 2014/15 н. р. пiд Mo'lM керiвництвом, роботи студентiв отримали

вiдзнаку за пiдсумками унiверситетського етапу конкурсу студентських робiт УБС НБУ та

зайняли призовi мiсця на ВсеукраiЪському KoHKapci студентських наукових робiт;

Асоцiацii:
з 2007р. по тепер - член СоцiологiчноТ асоцiацii УкраiЪи Львiвського обласного вiддiлення.

Сiмейний стан: замiжня. Маю сина - l7 poKiB

Додаткова iнформачiя:
} Вмiю:
о Здiйснювати пiдбiр персоналу;

о Проводити нiшчання працiвникiв та реалiзацiю рiзноманiтних методiв для пiдвищення

ефективностi прачiвникiв;
. Використовувати методи налaгодження позитивного настрою в колективi - ккомандций

Дух);
о 3абезпечувати ви конання поставлен их планi в;

. аналiзувати стан мотивацii персоналу та розробляти на}ково-практичнi рекомендацii щодо ii'

посилення;
о Вести переговори;

} ефективно використовую практичнi та теоретичнi навички у розв'язаннi конфлiкгних

ситуачiй, у виробленнi yMiHb прогнозрати i контролювати конфлiкгну ситуацiю, позитивно

сприймати конфлiкт i прагматично його використовувати;

} Володiю умiннями та навичками з пiдготовки га проведення конкретних соцiологi,тних

дослiджень у практичнiй дiяльностi:
} Постiйно займаюся самоосвiтою у сферi управлiння персоналом, конфлiктологii, психологii,

соцiологii.
} Мови: yKpaiHcbKa, росiйська, польська(розмовна), англiйська зi словником..

} Володiння ПК на piBHi користувача (Word, PowerPoint, Paint, Prezi, Intemet, Adobe Photoshop

тоцо)
} Права категорii <В>.

Особовi i дiловi якостi:
Iнiцiативнiсть, комунiкабельнiсть, чеснiсть, прагненнЯ до професiоналiзму, аналiтичний склад

розуму, умiння органiзувати роботу в колективi, чiтко сформулювати та донести до

прачiвникiв завдання та цiлi.

з 2011 року с головою прлвлIння БлАгодЙноi огганlзлцIi (львIвськиЙ
ОБЕРIГD i по сьогоднiшнiй день.
Особливостi роботи:
Прийняття рiшень щодо провадження cTaTyTHoi дiяльностi; прийняття рiшень щодо лоточноi

дiяльностi благодiйноi органiзацii; здiйснення окремих функчiй щодо господарськоtо

управлiння майном та фiнансовоi дiяльностi, спрямованоi на благодiйництво тощо.



Iнтереси:
сучаснi TaHui, сучаснi бальнi танцi, вишивка, водiння, мандрiвки.

Життеве кредо:
"Задоволена, що не маю покою". <Людина вiддзерка,rюеться у cBoix вчинках). <Любити людей i

життя)).



Депутат Львiвськоj MicbKoi ради
Фракцiя "0б'еднання пСамOпOмiчu

Пасевич 0лена BiKTopiBHa
79006. м. Львiв, пл. Ринок.l, тел.: (0З2) 297-55-00, www.lvivrada.govua

/9.ot/o// * о/

рЕкомЕндАцIйний лист

У вiдповi.ць Ila огоJlошсllltй конкурс управлiнням культурlt tla замiщення
вакантноi посадлI дIlреh-rора пtiського папаlt}, к) -,lьтури, хочу порекоrIенд,чвати Возну
Любов Богдапirзн1,. tiаllдидата еконолti.lних неук (локтора фiлософii).

Любов Боrцанiвttу знаю з 200l року, ко"lи BoIJa при}"Iшла працювати у
JIьвiвський TIa вчально-науковлrr-l iнститут Унiверситеry банкiвськоi справи на
кафелру менсдrкменlу та соцiальноТ роботи та зарекомендувала себе старанним i
наполсглиl]и};l працiвниколt. За час роботи Любов Богданiвна лроявила себе як
ефекlивнлtйt кризовлtй Nlенеджер та креативний органiзатор роботи з Nrо,.Iоддю,
зоlФема_ в перiод li перебування rla посадi заступника декана факультеr,у пiдвищення
квалiфiкацiI та перепiлготовки пiд безпосереднiпr шtоiм керiвництвоьr.

I]озна JI.Б. ]!tae авторите г чiлеспряшtованого i наполегливого керiвника та
харизlllt ги ч ногс викладача як серед сц,лентiв. так i серел науково-пеJагогiч н их
tlpauiBttиKiB. Маг творче й нестандартне NlIlслення. yrric праttюваr и в KoMaH.li та
здiйtснlоваr,и планування, органiзовувати роботу i проводити контроль навчально-
BllxoBHoi роботи факультету. IIеребуваючи на rtосадi заступника декана, Любов
Богдаttiвна була iнiцiатороNl та вiдповiдiьтьниNr виконавцеNt за впровадження
iнтерактивноi сис,геIIи дистанцiйного навчанI{я для сryдентiв пiслядиплопtноi освiти.
лtобс,в Богданiвllа хараhтерIIзусl,ься вмiнняrr знаходити нgгиповi рiшення
проблеьlнлtх завда}Iь, що завжди забезtrечувало il"t найвищi позитивнi вiдгуки серед
студенl,ства, в To"lry числi iцоло органiзацii виховного процесу та позанавчальноi
роботлt.

Возна Л. Б. з 2000 року працюс (за сумiсництвом) в MicbKoMy пмацi культури
iлt.Г.Хоткевлtча. Вона завжли вiлtiло посднювала рiзнi види дiя.,rьностi та запуча-,lа
студентiв до к),льтурного розвитку.

Cal,te тому, }to}(y з впевненiстю пiлтвердити, що ri професiйнi знання,
потенцiац, досвiд, наполегливiсть, сумлiннiсть, стресостiйкiсть. креативнiсть,
фiнансова граrtотltiсть, вiдмiннi управлiнськi та комунiкацiйнi навички будуть
кориснi для розвитку мiського палацу культури iм.Г.Хоткевича.

Враховlточи вище сказане, рекоNrендую розглянути кандидатуру Возноi Любовi
Богданiвни на посаду директора мiського пмацу культури iпt.Г.Хоткевича. Впевнена,
що пiд iT керiвництворI MicTo Львiв отрипrае сучасний та прогресивний кульryрно-
м истецькl tй uerlTp XXl столiття.

На Na _ вiд

З щирипrи сподiванtlял,tи на IIере]!Iогу гiдного кандидата олеrtа Пасевич



MlHIcTEPCTBO осl}tти l нАуки укрАiни
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАвtlлльIlиЙ l]АклАд

(УНIВЕРСИТЕТ БАНКI BcbKoi спl'Ави)}

ЛЬВIВСЬКИЙ НДВЧДЛЬНО-НАУКОВИЙ IНСТИТУТ

просп, Чорновола,б1, м. Львiв.790l9 тел, +38 (о32) 297 -,12-З l(прохiлна)

e-m!ii: tibsбtibs.ubs.edu.ua Код СДРПОу з4,7 |6922

iJ 0l до Ng. 02-J0,0 1 HaNs
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РЕКОМЕНДАЦIЙНИЙ ЛИСТ

возна любов Богданiвна працюс у львiвському навчально_науковому iнститутi ,щвнз

УБС з 2001 року на посадi доцента кафелри менеджменту та соцlальних }rayк та с

.u"rynn"no" au"iду"u"ч кафедри, За 17 poKiB викладацькоi дiяльчостi вона ст,Iла

висококвалiфiкоuu""'п"Дu.огом,якийпо€ДнУ€всобiпрофесiйно.педагогiчнiздiбностi,
HalKoBi та морitльно-психологiчнi якостi, творчо пiдходить до проведення 

. "yl1 llз]lx.."l
iHTepec до розвитку потенцiйних можливостей студентiв використовус HoBlTHl технологll в

пповеленнi лекцiйних та семiнарських занять,"""";;6;" 
Б;;оанiвна вiдповЙас за мiжнароднi зв'язки на кафелрi. систематично працюС

над розробкою та вдосконa}ленням практичних та ситуацiйних завлань з дисциплiн, що

викладае, залучас провlдrr* фч"iuцiu'-"пецiа"riстiв для проведення предметних дiалогiв зi

;;;;;; " hiл i," керi""иuruо" .rуо"пrи займають призовi мiсця на всеукраТнських

конкурсах с гудентських робiт,'da 
"uc робоr" набула досвiлу управлiння персонаJlом так як була заступником декана

факультету пiдвищення *"-iбlпuчiТ.,u перепiдготовки(2009-20l2), де здiйснюва,ла

проведення нарад, разOм ,, д"*чrtо" факуль,гету здiйснюва,па планування, органiзаuiТ i

контроль навча,тьноi робоrr' факульrету. Розробл"ла пропозицii щодо удосконаJIення змiсту

навчаItня, впровадження ;;;"; "",олiu, форм i сучасних iнформачiйних технологiй

навчання. € l'оловою правлiння благодiйноi органiзачii кльвiвський оберiг> та куратором

груп.
павi Любов зарекомендувала себе як людиЕа принципова, досвlдчена, сумлlнна,

Важливо також вiдзначити, пtо вона цiнус свою роботу, завжди уважно ставиться до

студентiв та спiвробiтникiв, 1Mi с самостiйно приймати рlшення,
З оглялу на викладене та керуючись власноIо оrцiнкою проф есiйних якостей Возноi Jl.Б."

вiдзначаю, що на новiй керiвнiй посадl вона продовжить втlл ювати всебiчний розвиток

чстанови, максимаJ,lьно вiддаючи свiй досв lд. навики. вlчtiння ,tа знання.

М.А.liозlIкltt
flиректор ЛННI ДВНЗ УБС

t
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мотивАцIйний лист

возноi Любовi Богданiвни
претендента на посаду директора

Мiського палацу культури iм.Г.Хоткевича

я, Возна Любов Богданiвна, вирiшила подати свою кандидатуру на

конкурс iз замiщення вакантнот посади директора Мiського палацу культури

iм.Г.Хоткевича, так як працюю впродовж 17 poKiB в цьому закладi, маю

достатнiй досвiт роботи i чiтко та лобре знаю ocHoBHi проблеми палацу У

вирiшеннi яких я зацiкавлена.
за час cBoei професiйноi дiяльностi у закладах освiти та культури, зокрема,

на керiвних посадах, сформувшrа свос бачення розвитку палацу культури,

Досвiд роботи в MicbKoMy палацi культури iм.Г.Хоткевича та Львiвському

навч€lльно-науковому iнститутi Унiверситету банкiвськот справиl' викладання

дисциплiн управлiнiького налрямку, дас MeHi можливiсть знаходити нетиповi

рiшення проблемних завдань, креативно мислити, вiльно налагоджувати

комунiкачiйнi зв'язки з представниками рiзноi BikoBoi категорii, вмiння

працювати в командi та не боятися змiн.
маю досвiд здiйснювати планування, органiзацii роботи та мотивацii

персоналу.
Одними iз складових успiшного розвитку паJIацу культури, вважаю

перорiентацiю напрямiв його дiяльностi на якiсно-новий piBeHb функцiонування
i, iбiр"*епп"м традиuiйноi культури та впровадженням iнновацiйноi культури;

пiдтрймка та збереження вже iснуючих творчих колективiв та створення

нового, прогресивного творчого простору для культурного продукту

потенцiйним споживачам.
Намагаюся постiйно пiдвищувати свiй професiйний piBeHb, вiдвiдую

культурно-мистецькi заходи, вивчаю свiтовий досвiд у сферi управлiння та

культури.
Вважаю,Щомоiпрофесiйнiзнання'досвiд,стресостiйкtстЬ'креатиВнlсть

управлiнськi навички булуть кориснi для розвитку мiського пмацу культури iM.

Г.Хоткевича. Маю грамоти та нагороди.
Вiрю, що зможу створити новий, сучасний та прогресивний культурно-

мистецъкий центр iм;я якому <мiський палац культури iм,г,хоткевичо!
<Терumорiя mворчосmi - просmiр dля зберехсення mраduцiйноi

кульmурч mа рфвumку iнновацiйноi tульmурu!>



львIвськиЙ нлвчАльнG.нА}ковI,III Iнститут
ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧЛJЬНОГО ЗЖЛАДУ
(унlвЕрситЕт БднкIвськоi сгlрлвип

79005, м. Львiв, просп. Т. Шевчепка, 9

i9 ot JD/8 xg l.

довIдкА

видана Вознiй Любов Богданiвнi про те, що вона дiйсно працю€ у

львiвському навчirльно-науковому iнстиryтi .щержавного вищого навчального

закJIаду <<Унiверситет банкiвськоi справи) на посадi доцента кафелри

менеджменту та соцiальних наук з 2001 року.

Довiдка видана для пред'явлення за мiсцем вимоги.

М.А.Вознюк

Вик.: Ковалик M.I.
Тел.: 29'7-'72-24

ь
\-, :

Щиректор ,Ы

\
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MicbKrrй Палац Культури
iM. Гнатl Хоткtвпчд

Нпаt Khotkerych
Сiф Palace of Culture

Kushevycha str , 1, Lчiч 79019, Ukгаiпе
Phone. : +38 (032) 252-28-25, 252-2'7 -67

Fах: +38 (032) 231-63-47
e-mail: lvivзalace@i.ua

http : //hotkeйchpalace. lviv.ua/

ffф
{;l@ь
dlm"EHit

цщJ

НаМ
г

y'r. ol bre Ns -5- довIдкА
в!д

Видана Вознiй (СiвЬ}ськiй) Любов Богданiвнi про те, що вона дiйсно
працювала в MicbKoMy Палацi культури iм..Г.Хоткевича на посадах:
-керiвником ансамблю спортивно-естрадного танцю <.Щiадема>;
01.12,2000р по 26.03.2001р.
-керiвником ансамблю с}п{асного естрадного танцю (ДiадемD (за
сумiсництвом):
01.04.200l по 01.06.2002
0l .l0.2002 по 0l .06,200З
01.09.2003 по 15.06.2004
l 5.09.2004 по 20,0З,2005
завiдувач сектором роботи з дiтьми та молоддю (за сумiсництвом)
21.03.2005 поl 2.1 0.2005
керiвником ансамблю сучасного естрадного танцю <Дiадемо (за
сум iсничтвом):
l з. l 0.2005 по З I .05.2006
01.09.2006 по 15.0б.2007
01.09.2007 по 31.05.2008
01.09.2008 по 31.05.2009
0 l .09.2009 по 3 l .05.201 0
01.09.20l0 по 31.05.20l l
01.09.20l l по 3l .05.2012
01.09.20l 2 по 3 1.05.2013
01.09.201з по 3 1.05.2014
0 1.09.20l4 по 3 1.05.20l 5

01.09.20l 5 по З 1.05.2016
01.09.20l б по 31.05.20l7
01.09.20l 7 по теперiшнiй час

овlдка видана за мlсцем вимоги.

,
Е

7

у р и ц

9

.о2597

ректора a-L{ М.Вальба

вул. Кушевича, l, м. Львiв,79019, YKpaiHa
т е л. : (032)2 52-28 -25, 252-21 - 67

факс: (032)23l-б347
e-mail: lviv__palace@i.ua

hф ://hotkevichpalace.lviv.ua/
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серiяААА N9 0310.1 i]. a
a

ВОЗItА JIЮБОВ БОГДАНВНД
\,ро,1хенепь(ка) ДОJIИНСЬЮЙ
}'краtни cTarroM на 09.01.2018 до

кА

За o6.riKa_rrи МВС громалянин(ка) УКРАiНИ

r800942?1

черсз ШТ МВС

12.04.197? року народксння.
рАЙонвАно-ФрдffIвськА ОБЛАСТЬУКРАНАНа
криlttiнальноi вiдповiдапыlостi Ilритяry€ться. Ее зttятоi чи

iloгimlellor судипlостr rle ма€ та в розшуку l]e перебуlас.

ДовЦка надава ЛЛЯ ОФОРМJЕНIUI НА роБоту

JI.л.

"про


