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Відгук роботодавця

У липні 2019 року, після отримання диплому молодшого спеціаліста за 
спеціальністю «Народна художня творчість» Комунального вищого 
навчального закладу «Ужгородський коледж культури і мистецтв» 
Закарпатської обласної ради Бани к Віталіна Віталіївна займає посаду артиста 
драми II категорії в Комунальному закладі «Закарпатський обласний театр 
арами та комедії» Закарпатської обласної ради. Після цього не зупиняє 
навчальний процес, а вирішує розвиватися у напрямі театрального мистецтва 
; вступає в Комунальний вищий навчальний заклад «Ужгородський їнетиту і 
культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради за спеціальністю 
«Сценічне мистецтво», де зараз навчається.

За період акторської діяльності у театрі Віталіна Віталіївна виявила 
себе, як яскрава творча індивідуальність, що володіє необхідними 
сценічними вміннями. При цьому, варто відмітити, продовжує постійно
вдосконалювати навички акторської майстерності, вокалу та сценічної мови. 
Сподіваємось.'що практика на сцені у майбутньому допоможе розкрити ще 
багато її творчих здібностей.

Ужгородському коледжу культури і мистецтв висловлюємо щиру
подяку за відповідну професійну підготовку кадрів сценічного мистецтва. 
Плідна праця викладачів коледжу, вміння побачити талант кожного студента 
лі сприяти його розвитку демонструє в майбутньому, як бачимо, неабиякий 
результат. Сподіваємось на подальшу продуктивну співпрацю!

З повагою,

Ідрек ! ор художній керівник Снітар В. В.
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’ Відгук роботодавця

У липні 2019 року, після отримання диплому молодшого спеціаліста за 
спеціальністю «Народна художня творчість» Комунального вищого 
навчального закладу «Ужгородський коледж культури і мистецтв» 
Закарпатської обласної ради Баник Віталіна Віталіївна займає посаду артиста 
драми II категорії в Комунальному закладі «Закарпатський обласний театр 
драми та комедії» Закарпатської обласної ради. Після цього не зупиняє 
навчальний процес, а вирішує розвиватися у напрямі театрального мистецтва 
; вступає: в Комунальний вищий навчальний заклад «Ужгородський інститут 
культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради за спеціальністю 
«Сценічне мистецтво», де зараз навчається.

За період акторської діяльності у театрі Віталіна Віталіївна виявила 
себе, як яскрава творча індивідуальність, що володіє необхідними 
сценічними вміннями. При цьому, варто відмітити, продовжує постійно 
вдосконалювати навички акторської майстерності, вокалу та сценічної мови, 
і подіваємось, що практика на сцені у майбутньому допоможе розкрити ще 
багато її творчих здібностей.

Ужгородському коледжу культури і мистецтв висловлюємо щиру 
і«ніяку за відповідну професійну підготовку кадрів сценічного мистецтва. 
Плідна праця викладачів коледжу, вміння побачити талант кожного студента 
:а сприяти його розвитку демонструє в майбутньому, як бачимо, неабиякий 
результат. Сподіваємось на подальшу продуктивну співпрацю!

З повагою, .

Директор-художній керівник


