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Додаток З

Біографічна довідка
делегованого представника ГО «Діалог» 

для участі в установчих зборах для формування експертно- 
громадської ради виконавчого комітету Миколаївської міської

ради

П. 1. Б. Калініна Ла риса Анатоліївна
Працюю Миколаївська філія Київського 

Національного університету 
культури і мистецтв, доцент 
кафедри культурології

Громадянство Громадянка України

Число, місяць і рік народження

Місце народження м. Миколаїв
Освіта - Вища освіта: Харківський інститут 

мистецтв, режисерський 
факультет, 1988 рік закінчення, 
спеціальність: режисер театру
- Аспірантура Київського 
національного університету 
культури і мистецтв, 1997 р.

Науковий ступінь, вчене звання
(за наявності)

Кандидат педагогічних наук

Володіння мовами Українська, російська, англійська

Нагороди, почесні звання
(за наявності)

Нагороджена грамотами міського 
управління культури, обласного 
управління культури, міського 
голови

Досвід роботи у виборних 
органах

Не обиралась

Трудова діяльність (дата 
займ ано ї посади: з ...до  ...)

- 1988-1989 рр. Миколаївське 
училище культури: лаборант 
кафедри режисури;
- 1989-2004 рр. МФ КНУКІМ:
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старший викладач кафедри 
режисури;
- 2004-2008 рр.. Університет 
«Україна», старший викладач 
кафедри загально-гуманітарних 
наук;
-2008-2010 р.р. Миколаївський 
державний університет: доцент 
кафедри педагогіки;
-2010-2014 р.р. Миколаївський 
обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти: доцент 
кафедри педагогіки і психології
- з 2014 р. дотепер Миколаївська 
філія Київського національного 
університету культури і мистецтв: 
доцент кафедри культурології

Д о д а т к о в а  і н ф о р м а ц і я Арт- терапевт, драма -  терапевт, 
тренерка з творчого розвитку, 
театрального мистецтва.

Членство в ІГС Членкиня ГО «Діалог» з 2008 року
Особисті досягнення - Авторка більш 120 науково- 

методичних праць у галузі 
культури, мистецтва театру, 
педагогіки, неформальної освіти, 
інклюзії, мистецької інклюзії 
творчого розвитку особистості, 
соціалізації особистості.
- Режисер-постановник 
документальних вистав у 
соціально-культурних проектах.

- Авторка проекту - переможця 
«Фестиваль-лабораторія 
інклюзивних мистецьких практик: 
театр, література, хореографія, 
анімація, дизайн; музичне, 
образотворче, декоративне, фото 
та кіномистецтво ФЛІМП» за 
підтримки Громадського бюджету 
м. Миколаєва у 2019, 2020, 2021 
роках.
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тактна інформація ІГС та

легованої особи
ГО «Діалог» 
м. Миколаїв,

вул..Набережна, 17/6, оф.8 
+38(0512)593-110; +38(097)189-1565; 

+38(050)902-4493

оо сііаіоа(5>икг.пе{

Можливі напрями роботи у 
громадській раді

Формальна і неформальна освіта, 
культура і мистецтво, соціальне 
проектування, інклюзія, мистецька 
інклюзія
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МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ ДЕЛЕГОВАНОГО ПРЕДСТАВНИКА
ГО «ДІАЛОГ»

КАЛІНІНОЇ ЛАРИСИ АНАТОЛІЇВНИ

Я, Калініна Лариса Анатоліївна, у відповідь на оголошення 
конкурсу прошу розглянути мою кандидатуру щодо складу експертно- 
громадської ради виконавчого комітету Миколаївської міської ради. 
Претендувати щодо членства у експертно-громадській раді 
виконавчого комітету Миколаївської міської ради мені дозволяє 
наступне:

1. Маю вищу спеціальну освіту. Диплом Харківського 
державного інституту мистецтв за спеціальністю режисер театру.

2. Закінчила аспірантуру Київського національного 
університету культури і мистецтв.

3. Захистила дисертацію з педагогіки у 2008 році.
4. Кандидат педагогічних наук.
5. Досвід роботи в сфері освіти з 1989 по 2021 рр..
6. Маю гарні організаційні та фахові навики. Працюючи у 

експертно-громадській раді, свої зусилля направлю на розвиток та 
покращення життя мешканців Миколаєва.

7. Ставши членом експертно-громадської ради виконавчого 
комітету Миколаївської міської ради, зосереджу свою увагу, знання та 
навички на таких пріоритетних напрямках діяльності, як формальна і 
неформальна освіта, культура і мистецтво, соціальне проектування, 
інклюзія, мистецька інклюзія. -

8. Особливу увагу буду приділяти впровадженню інноваційних 
заходів та проектів, які забезпечують покращення життя різних 
категорій людей, та, особливо, найбільш незахищених категорій: осіб з 
інвалідністю, як дітей, так і дорослих, їхніх батьків, людей пенсійного 
віку, людей, які опинились у складних життєвих обставинах.

9. Маю досвід в написанні проектів.
10. За період своєї діяльності як спеціаліст і як громадський 

діяч неодноразово отримувала подяки і нагороджувалася грамотами.
11. Маю особисте бачення стратегії розвитку міста, розвитку 

та вдосконалення роботи культурних, освітніх, реабілітаційних 
закладів.

12. Своїми головними завданнями вважаю наступне: 
продовжувати розпочату роботу щодо модернізації та покращення 
роботи культурних, освітніх, реабілітаційних закладів.

Додаток 6
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13. Проходила навчання у Міжнародній Академії сім'ї 
Міжнародного інституту психології і управління асоціації 
перинатальної психології і медицини «Ресурсна арт-терапія» 
ректора д. псих, наук, професора Коваленко Н.В.

• пройшла навчання та закінчила авторський курс з арт - 
терапії у Лінди Мак Карлі Інституту Арт-терапії у Даласі (Техас, 
США);

• пройшла навчання та закінчила авторський освітній 
курс з арт - терапії д. філ. наук, к. псих, наук, професора В.М. 
Нікітіна, який відповідає авторській програмі Інституту педагогіки і 
психології;

• пройшла навчальний курс «Теорія та практика 
сучасного театрального мистецтва» у рамках Міжнародного 
театрального фестивалю-форуму І Міжнародна літня театральна 
школа «Театрон», м. Очаків;

• пройшла міжнародне стажування в Академії 
менеджменту та адміністрування в м. Ополе, Польща 2017 р..
14. Автор проєкту-переможця «Фестиваль-лабораторія культурно- 

освітніх інклюзивних практик: театр, література, хореографія, 
анімація, дизайн; музичне, образотворче, декоративне, фото 
та кіномистецтво «ФЛІМП» за підтримки Громадського 
бюджету м. Миколаєва у 2019,2020 та 2021 р.р.

15. Знайома з чинним законодавством з питань освіти, культури, 
інклюзії , з основами фінансової, господарської та проектної 
роботи.

16. Особисті якості: відповідальна, ініціативна, компетентна, 
наполеглива, працелюбна, маю активну життєву позицію вмію 
ставити цілі та досягати їх.

Калініна Л .А .
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