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                                                                         Голові конкурсної комісії 

                                                                          Управління культури 

                                                                          Департаменту розвитку 

                                                                          Львівської міської ради 

                                                                          п. Бунді Наталії Петрівні 

                                                                          м. Львів, пл. Ринок, 1 

                                                                         Ельтека Тараса Андрійовича 

                                                                         м. Львів, вул. В. Великого 59/76 

                                                                          контактний телефон 098-444-62-40 

                                                                         taraseltekflute@gmail.com 

 

                                          Мотиваційний лист 

                                                                                   Ельтека Тараса Андрійовича, 

кандидата на посаду директора 

Львівської державної школи мистецтв №11 

  

        Я, Ельтек Тарас Андрійович, подаю свою кандидатуру на конкурс із 

заміщення вакантної посади директора Львівської державної школи мистецтв 

№11 тому, що впродовж 11 років педагогічної роботи з учнями у музичній 

школі маю вагомі досягнення у сфері освіти та культури, а також сформував 

своє бачення щодо перспективного розвитку нашої школи у майбутньому. Як 

завідувач відділу духових інструментів з 2013 р. активно впроваджую у нашій 

школі, а також на рівні інших місцевих шкіл, новітні засоби гри на духових 

інструментах та найкращі здобутки музичних шкіл світу, зокрема японської 

та європейських шкіл. Як результат – учні мого класу та школи займають 

високі призові місця на конкурсах та формують якісно нову українську 

флейтову школу на засадах сучасної світової практики. 

       У 2018р. нагороджений Стипендією Президента України для молодих 

письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, 

хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва. У 2016р. 

нагороджений Дипломом від Міського голови м. Львова за перемогу в 

конкурсі у рамках Програми відзначення працівників культури за високий 
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професіоналізм, творчість та інноваційність, активну участь у культурно-

мистецькій і громадській діяльності. 

       Окрім того, за останні 3 роки роботи був нагороджений: 

-   Грамотою Директора Департаменту з питань культури, національностей та 

релігій Львівської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну 

працю, виховання музично обдарованої молоді та з нагоди 25-річчя 

заснування Львівської державної школи мистецтв №11 2019р. (м. Львів);  

- Дипломом за великий внесок у професійну музичну освіту та високий рівень 

підготовки учасників Всеукраїнської олімпіади «Голос Країни» м. Київ 

2016р., відповідно – Львівська державна школа мистецтв №11 посіла 30 місце 

у рейтингу серед 145 мистецьких шкіл та ВНЗ України, а як викладач посів 23 

місце серед 353 педагогів України; 

-  Грамотою за підготовку лауреатів І та ІІ ступеня на І Всеукраїнському 

конкурсі юних музикантів «Франкове підгір’я» 2016, 2017рр. (м. Дрогобич); 

-  Грамотою за відмінну підготовку учнів до участі в обласному конкурсі 

виконавців на духових та ударних інструментах 2016р. (м. Львів); 

- Подякою начальника управління культури Департаменту розвитку 

Львівської міської ради за вагомий внесок у виховання молодого покоління 

музикантів та відмінну підготовку учнів до фестивалю-конкурсу «Юні 

таланти Львова» 2016, 2017, 2018рр. (м. Львів); 

-   Подякою за високу професійну майстерність та якісну підготовку лауреата 

І премії на І та ІІ Всеукраїнському конкурсі інструментально-виконавської 

майстерності «Bellissimo-2016», «Bellissimo-2017» (м. Київ); 

-  Подякою за підготовку переможця до V Міжнародного конкурсу молодих 

виконавців на духових та ударних інструментах «Подільський водограй» 

2016р. (м. Вінниця); 

-  Грамотою  за високопрофесійну підготовку учасників до VIІ Міжнародного 

конкурсу юних виконавців на духових та ударних інструментах «Сурми 

Буковини» 2017р. (м. Чернівці); 



- Дипломом І та ІІ Відкритого конкурсу виконавців на духових та ударних 

інструментах пам’яті Степана Томича (м. Ужгород, 2018-2019рр.); 

- Грамотою за професійну підготовку молодих музикантів-учасників 

Обласного конкурсу виконавців на духових та ударних інструментах серед 

учнів старших класів мистецьких шкіл Львівщини (м. Львів, 2018р.).  

        Випускники мого класу здобувають мистецьку освіту у вищих 

навчальних закладах України та Європи: Тарас Гудзеляк – студент Київської 

національної музичної академії ім. П. Чайковського та Австрійської 

консерваторії ім. Й. Гайдна, Настя Кондратенко – студентка КЗ ЛОР 

«Львівського музичного коледжу ім. С.П. Людкевича», Анна Кліпова – 

студентка Рівненького державного гуманітарного університету (напрямок 

«Музичне мистецтво»), Сенів Тетяна - студентка  КЗ ЛОР Львівського 

музичного коледжу ім. С.П. Людкевича. Випускник Тарас Гудзеляк два роки 

поспіль був учасником Молодіжного симфонічного оркестру України. 

        Учні мого класу є лауреатами міських конкурсів «Юні таланти Львова» 

(2015-19рр.), Міжнародного конкурсу-фестивалю театрального, музичного та 

художнього мистецтва «Чарівна рапсодія-2019» (м. Трускавець), 

Міжнародного конкурсу виконавців на духових інструментах «Сурми 

Буковини» (м. Чернівці, 2015, 2017рр.), І та ІІ Відкритого конкурсу 

виконавців на духових та ударних інструментах пам’яті Степана Томича 

(м.Ужгород, 2018р.), Обласного конкурсу виконавців на духових та ударних 

інструментах серед учнів старших класів ПСМНЗ Львівщини 2016 і 2018 рр., 

Всеукраїнського  конкурсу молодих музикантів «Франкове підгір’я»  (м. 

Дрогобич, 2016, 2017, 2019рр.), Всеукраїнської олімпіади «Голос країни» (м. 

Київ 2016-2017рр.), Всеукраїнського конкурсу інструментально-виконавської 

майстерності «Bellissimo-2016», «Bellissimo-2017» (м. Київ); І 

Всеукраїнського конкурсу виконавців на духових інструментах «Концертино-

2015» (м. Калуш).      

     Постійно підвищую свій професійний рівень, відвідую курси підвищення 

кваліфікації (у 2016 р. отримав кваліфікаційну категорію викладача 



«Спеціаліст вищої категорії», а у 2018 р. отримав почесне Педагогічне звання 

«Старший викладач»), є активним учасником українських майстер-класів з 

гри на духових інструментах та викладацьких семінарів (зокрема, 

11.10.2017р. на семінарському занятті завідувачів оркестрових відділів і 

викладачів духових та ударних інструментів мистецьких навчальних закладів 

Львівської області разом зі своїми учнями проводив показові заняття з 

використанням інноваційних технік та методик гри на сучасних інструментах 

японського виробництва, які впроваджую в авторську методику викладання у 

новітній системі української музичної освіти) та заохочую до цього 

викладачів відділу. 

        У моїх найближчих планах є налагодження співпраці з Управлінням 

культури Департаменту розвитку Львівської міської ради, Будинком органної 

та камерної музики, Львівською національною філармонією, передовими 

фахівцями у сфері культури – Оксаною Линів у рамках фестивалю 

LvivMozArt, Анастасією Войтюк – арт-директором фестивалю Lviv Bandur 

Fest, Івоною Лобан – засновницею та куратором благодійного арт-проекту 

«Під зорею Пінзеля»; Наталією Вовк – координатором благодійних заходів у 

Львівському геріатричному пансіонаті та іншими; розширення географії 

конкурсів та фестивалів для гідного представлення учнів школи на 

міжнародній арені; створення комфортних умов для праці викладачів та 

навчання учнів школи; відкриття нових відділів та спеціальностей. 

         Вважаю, що надана мені можливість реалізувати потенціал нашої школи 

та колективу стане потужною інвестицією у розвиток сучасної мистецької 

школи та вплине на майбутнє формування нового творчого середовища серед 

дітей-музикантів Залізничного району та міста загалом. 

 

 Львів, 01.07. 2019р.                                                                           Ельтек Т. А. 
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                                      Автобіографія 

                                   Ельтека Тараса Андрійовича 

Адреса:                    79053, м. Львів, вул. В. Великого 59/76. 

Телефон:                 моб.тел. 098-577-58-69. 

Е-mail:                     taraseltekflute@gmail.com. 

Ціль:                        отримати посаду директора Львівської державної школи 

                                  мистецтв № 11 

Відомості про себе: Дата і місце народження: 14.02.1989р, смт. Краковець.  

                                  (Яворівського району Львівської області). Громадянин України. 

                                  Сімейний стан: одружений. Діти: син (7 років) та донька (1 рік) 

Освіта:                     Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка 

                                    2008-2013 рр. – повна вища (магістратура, диплом з відзнакою),  

                                  артист оркестру, викладач флейти, диригент оркестру;    

                                  Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя 

                                  2006-2011 рр. – друга вища, викладач історії і правознавства; 

                                  Львівське державне училище ім. С.П. Людкевича (зараз – 

                                  КЗ ЛОР «Львівський музичний коледж ім. С.П. Людкевича») 

                                  2004-2008 рр. – молодший спеціаліст, викладач флейти, артист  

                                  оркестру (ансамблю), керівник оркестру, ансамблю) (молодший  

                                  спеціаліст, диплом з відзнакою). 

Досвід роботи          з 2013р. і дотепер – завідувач відділом духових інструментів у  

за фахом:                 Львівській державній школі мистецтв № 11; 

                                  з 2009р. і дотепер – викладач флейти у ЛДШМ №11; 

                                   2008-2010 рр. – ілюстратор в оркестрі Львівського державного  

                                  училища культури і мистецтв; 

                                     2008-2012рр. – викладач флейти у Львівській державній дитячій  

                                  музичній школі № 6. 
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                                                  Педагогічні досягнення: 

-  у 2018р. отримав Стипендію Президента України для молодих письменників і 

митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, 

естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва; 

-  у 2018 р. отримав почесне Педагогічне звання «Старший викладач»; 

-  у 2016р. нагороджений Дипломом від Міського голови м. Львова за перемогу в 

конкурсі у рамках Програми відзначення працівників культури за високий 

професіоналізм, творчість та інноваційність, активну участь у культурно-мистецькій 

і громадській діяльності; 

-  у 2016 р. отримав кваліфікаційну категорію викладача «Спеціаліст вищої категорії»; 

-  з 2016 р. і дотепер є активним учасником українських майстер-класів з гри на 

духових інструментах та викладацьких семінарів (зокрема, 11.10.2017р. на 

семінарському занятті завідувачів оркестрових відділів і викладачів духових та 

ударних інструментів мистецьких навчальних закладів Львівської області), де разом 

зі своїми учнями проводив показові заняття з використанням інноваційних технік та 

методик гри на сучасних інструментах японського виробництва (тренажері Pneumo 

Pro, Nuvo Toot та Yamaha YRF-21), які впроваджую в авторську методику 

викладання у новітній системі української музичної освіти. 

                            Окрім того, за останні 3 роки роботи був нагороджений: 

-   Грамотою Директора Департаменту з питань культури, національностей та релігій 

Львівської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, 

виховання музично обдарованої молоді та з нагоди 25-річчя заснування Львівської 

державної школи мистецтв №11 2019р. (м. Львів);  

- Дипломом за великий внесок у професійну музичну освіту та високий рівень 

підготовки учасників Всеукраїнської олімпіади «Голос Країни» м. Київ 2016р., 

відповідно – Львівська державна школа мистецтв №11 посіла 30 місце у рейтингу 

серед 145 мистецьких шкіл та ВНЗ України, а як викладач посів 23 місце серед 353 

педагогів України; 

-  Грамотою за підготовку лауреатів І та ІІ ступеня на І Всеукраїнському конкурсі 

юних музикантів «Франкове підгір’я» 2016, 2017рр. (м. Дрогобич); 

-   Грамотою за відмінну підготовку учнів до участі в обласному конкурсі виконавців 

на духових та ударних інструментах 2016р. (м. Львів); 
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-  Подякою начальника управління культури Департаменту розвитку Львівської 

міської ради за вагомий внесок у виховання молодого покоління музикантів та 

відмінну підготовку учнів до фестивалю-конкурсу «Юні таланти Львова» 2016, 2017, 

2018рр. (м. Львів); 

-    Подякою за високу професійну майстерність та якісну підготовку лауреата І премії 

на І Всеукраїнському конкурсі інструментально-виконавської майстерності «Bellissimo 

-2017»  2017р. (м. Київ); 

-  Подякою за підготовку переможця до V Міжнародного конкурсу молодих 

виконавців на духових та ударних інструментах «Подільський водограй» 2016р. (м. 

Вінниця); 

-  Грамотою  за високопрофесійну підготовку учасників до VIІ Міжнародного 

конкурсу юних виконавців на духових та ударних інструментах «Сурми Буковини» 

2017р. (м. Чернівці); 

-     Дипломом І Відкритого конкурсу виконавців на духових та ударних інструментах 

пам’яті Степана Томича (м. Ужгород, 2018р.); 

-   Грамотою за професійну підготовку молодих музикантів-учасників Обласного 

конкурсу виконавців на духових та ударних інструментах серед учнів старших класів 

мистецьких шкіл Львівщини (м. Львів, 2018р.).  

        Учні мого класу щороку беруть активну участь у міжнародних, всеукраїнських, 

обласних та міських конкурсах та стають Лауреатами І, ІІ і ІІІ ступенів. Так, вісім 

років поспіль на конкурсі «Юні таланти Львова» (2012-19рр.) учні мого класу (Т. 

Гудзеляк, Т. Сенів, Н. Кондратенко, А. Кудла, О. Троцько, А. Пузанова, С. Севера, Д. 

Деленко, О. Кізима, Д. Копцюх) ставали лауреатами І, ІІ і ІІІ ступенів. 

       У 2019р. на міжнародному конкурсі-фестивалі музичного, театрального та 

художнього мистецтва «Чарівна рапсодія-2019» А. Кудла та О. Кізима стали 

Лауреатами І ступеня, Д. Копцюх – Лауреат ІІ ступеня (Трускавець, 2-3 березня 

2019р.). 

       У 2019р. на ІІ відкритому конкурсі виконавців на духових та ударних 

інструментах ім. С. Томича А. Кудла стала Лауреатом ІІ ступеня (Ужгород, 21-24 

березня 2019р.). 

         На ІІ Всеукраїнському конкурсі інструментально-виконавської майстерності 

«BELLISSIMO – 2018» А. Кудла стала лауреатом І ступеня, Севера Софія 
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Дипломантом (м. Київ, 17-18.03.2018р.). На Обласному конкурсі виконавців на 

духових інструментах серед учнів старших класів Кудла Анна отримала Диплом І 

ступеня (20.03.2018р.). На І Відкритому конкурсі виконавців на духових та ударних 

інструментах пам’яті Степана Томича: Кудла Анна – Диплом І ступеня, Севера Софія  

- Диплом ІІІ ступеня, Троцько Олена – Диплом (м. Ужгород, 03-06.05.2018р.). 

         У 2017р. учні брали участь у міжнародному конкурсі виконавців на духових 

інструментах «Сурми Буковини», на якому Т. Сенів стала Лауреатом ІІІ ступеня. На 

Всеукраїнській олімпіаді «Голос країни» А. Кудла стала лауреатом І ступеня, а Т. 

Сенів - лауреатом ІІ ступеня (Київ, 20-22 травня 2016р), а через рік - Т. Сенів стала 

лауреатом І ступеня, А. Кудла – лауреатом ІІ ступеня (Київ, 5-9 квітня 2017р.). 

         На обласному конкурсі виконавців на духових та ударних інструментах серед 

учнів старших класів ПСМНЗ Львівщини 2016р. Т. Сенів стала лауреатом І ступеня, а 

у 2018р. лауреатом І ступеня стала А. Кудла. На Всеукраїнському конкурсі молодих 

музикантів «Франкове підгір’я» Т. Сенів отримала Диплом І ступеня, А. Кудла – 

Диплом ІІ ступеня, А. Пузанова – Диплом (Дрогобич, 6-9 травня 2016р), а через рік – 

Т. Сенів стала лауреатом І премії, А. Кудла – лауреатом ІІІ премії, С. Севера отримала 

Диплом з відзнакою (Дрогобич, 2017р.). 

         Випускники мого класу продовжили навчання у мистецьких ВНЗ України та 

Європи: Тарас Гудзеляк – студент Київської національної музичної академії ім. П. 

Чайковського та Австрійської консерваторії ім. Й. Гайдна, Настя Кондратенко – 

студентка КЗ ЛОР «Львівського музичного коледжу ім. С.П. Людкевича», Анна 

Кліпова – студентка Рівненького державного гуманітарного університету (напрямок 

«Музичне мистецтво»), Сенів Тетяна - студентка  КЗ ЛОР Львівського музичного 

коледжу ім. С.П. Людкевича. Випускник Тарас Гудзеляк два роки поспіль був 

учасником Молодіжного симфонічного оркестру України. 

Знання комп’ютера: впевнений користувач. Досконало володію MS Windows, 

основними складовими MS Office, Internet, нотним редактором для запису музичних 

партитур Finale-2011, пошуковими та іншими web-ресурсами. 

Особисті якості:   відповідальний та цілеспрямований, комунікабельний та 

ініціативний, організатор та учасник багатьох міських, шкільних мистецьких заходів 

та благодійних концертів. 
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