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Досвід роботи 

 

вища 

2000-2005 рр Факультет культури і мистецтв Херсонського державного університету 

1992-1997 рр Факультет Економіки Дніпропетровсько національного Гірничого 

університету 

1996-2018 рр — директор концертного агентства 

2001-2018 рр — директор антрепризного театру «Класичний Гранд Балет» 

2010р — розробив і представив проект першого Дніпропетровського міжнародного 

фестивалю «Зірки класичного мистецтва». 

2011р — режисер-постановник святкування 20-ї річниці незалежності України в 

м.Дніпро. 

2014р — режисер-постановник балетної гала-програми «АVE Майя!», присвяченій 

пам'яті великої балерини Майї Плесецької. 

2016-2018 рр — начальник відділу творчих проектів КП «Єдина обласна театральна 

дирекція» ДОР. Брав активну участь у розробці, підготовці та організаціі 

театрального фестивалю «Феєрія Дніпра». 

 
- створив перший в Україні антрепризний театр «Класичний Гранд Балет», головною 

ідеєю якого, є підтримка традицій класичного мистецтва в Україні  

 

- організував безліч концертів, театральних постановок і спортивних свят. 

 

- підняв престиж Української культури і мистецтва на міжнародній арені, 

організувавши гастролі театру «Класичний Гранд Балет» за кордоном (США, 

Мексика, Іспанія, Італія, Швеція, Німеччина). 

 

- зареєстрував торгову марку «Класичний Гранд Балет», свідоцтво про реєстрацію 

 № 76532 від 25.05.2007р. 

  

- зареєстрував торгову марку «Зірки Світового Балету», свідоцтво про реєстрацію 

 № 101700 від 12.01.2009р. 

- як режисер, створив ексклюзивну програму гала-концертів «Зірки світового 

балету» за участі всесвітньо відомих танцюристів: Ілзе Лієпа, Олена Філіп'єва,  

Наталія Мацак,Фетон Міоці, Оксана Бондарева, Івате Маріхіро, Джесіка Мезей  та 

багатьох інших.  

- створив авторські постановки вистав «Ромео і Джульєтта», «Моя Кармен», 

«Лускунчик», «Снігова королева» в тандемі з відомими режисерами: Олександр 

Соколов, Юрій Чайка, Володимир Трощенко, Євген Кайгородов. 

 

- постійно беру активну участь у творчій і навчальній роботі Дніпровської 

хореографічної школи і культурному житті міста. 
   



 



 

 

Мотиваційний лист для участі в конкурсі на посаду директора  

«Дніпровський академічний театр драми та комедії». 

 

Я, Пінчук Костянтин Михайлович, пропоную розглянути мою 

кандидатуру на  посаду директора  КП «Дніпропетровський академічний театр 

опери та балету». 

З 1998 року і по теперішній час очолюю театрально-концертну  агенцію. 

Здобув великий досвіт у створенні та організації багатьох концертів та вистав.  

За часи робити агенції співпрацював з відомими режисерами та  артистами 

естради, театра та кіно. Був організатором гастрольних турів відомих гуртів 

«URIAH HEEP», «Nazareth», гурту Андрія Макаревича «Машина часу», Ірина 

Білик, Наталя Могилевська, гурт «Тік», та багато інших естрадних та рок 

колективів. 

2000-2005р  закінчив  Херсонський державний педагогічний університет 

Факультет культури та  містецтва.  

2010р  у співпраці з Юрієм Чайкой ,  створив сучасний мюзикл «Моя Кармен»  

за участю Джовані Рубікьєзу та Тамари Гверцітелі. Шукаючи нові форми 

режисури, мюзикл став синтезом опери, класичного балету та естради. 

         На прикінці 90-х років, у період важких економічних часів, коли 

державні театри припинили гастрольну діяльність у мене виникла їде 

створення першого українського антрепризного театра  «Класичний Гранд 

Балет» для популяризації класичного мистецтва. Бо театр і мистецтво во всі 

часи був інструментом, здатним вказати духовні орієнтири та сприяти 

розвитку нашої культури та вихованню молодого покоління, впливаючи на 

формування духовного та естетичного світоглядів. Успішний розвиток театру 

та його гастрольна діяльність  дозволили багатьом акторам театру, залишитися 

у мистецтві, а не піти з театру, та покращити свій матеріальний стан. 

Вистави театру «Класичний Гранд Балет» знають та з нетерпінням чекають 

глядачі  України, Італії, Германії, Швеції, Іспанії та США. 

Як режисер-постановник, створив ексклюзивну програму галла-концертів 

«Зірки світового балету» за участю всесвітньо відомих танцорів: Ілзе Лієпа, 

Марк Перетокін, Наталья Мацак,Фетон Міоці, Оксана Бондарева, Івате 

Маріхіро, Джесіка Мезей і багато інших. 

У 2014р шанувальникам балетного містецтва УкраЇни, Молдови та Біларусії, 

мною була представлена балетна концертна програми «АVE Мая!», 

присвячена пам'яті відомої балерини Маї Плесецької. На моє прохання у  

програмі приймала участь учениця Маї Плисецької  Народною 

артисткаУкраїни, прима балерина національної опери України  Олена 

Філіп'єва. 



2011р організатор та режисер-постановник  святкування 20-ї річниці 

незалежності України в м.Дніпро. 

 Організатор безліч міських, корпоративних  та спортивних свят. 

У 2017 та 2018 році на посаді керівника відділу творчіх проєктів «Єдиної 

обласної театрально-концертної дірекції  став соавтором та організатором 

всеукраїнського  театрального фестивалю «Феєрія Дніпра». 

Завдяки багаторічній роботі у галузі мистецтва, як директор антрепризного 

театра та театрально-концертної агенції  я маю великий досвіт і чітке 

розуміння в організації процесу роботи  театру, який складається з різних 

аспектів і розумію роботу всіх окремих цехів , які повинні працювати всі 

професійно і злагоджено , починаючи від ідеї створення  проекту і 

завершуючи випуском вистави. А для цього в першу чергу важливо зібрати 

професійний і міцний колектив для якого треба  створити комфортні умови 

для творчої праці. 

Я Маю велике бажання і творчій потенціал для створення нових, проектів та 

вистав .Я готовий докласти зусиль для розвитку і успішної діяльності 

колективу театру, підвищити його професійний рівень, залучивши 

професіоналів,  у різні галузі роботи театру, щоб Дніпропетровський 

академічний театр опери та балету знову став візиткою культурного життя 

нашого міста та мав успіх у глядача не тільки України , а багатьох країн світу.  
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PEKoMEHAAqfinuil nvlcl.

f , xygoxt{ifi xepienrax 6aaery Har-lionanunoi onepn Vxpainn Pexaiaueini A'lO''

peKoMeHAyro l-linvyxa KocrnnrnHa MnxailnoBhLla Ha nocaAy AhpeKropa

gninpoecbKoro axa4enniuHoro Tearpy oneph ra 6anery.<<Klacrx l-panrq Saner>

Tearpy Kocrnnrrna flinvyxa annoAyBann rnn,qaui nailxpaqrx rearpie vxpainr, lralil,

[epnnanii, LIJeeqiT, lcnaniira C[IJA. KocrRnrrH Af peKrop 3 BenhKhM AocBi4orvr po6orr'

Ta.rf aHoBhtvtil pexncep, xyAolKH14K-nocraHoBHtlK, a4nninicrparop i ace qe B oAHoMy

nrar-1i. Bin xonnynixa6enuna cyqacHa ArcAnHa, flKa Ma€ eenuxuil,qocei4 cnianpaqi c

ai4onnrnnr sipxannn oneph ra K.nacrqHoro 6anery: Boao4rnnrap l-praU.rxo, Tannapa

l-eepqireni, p,xoeani Py6raxueay, Onena Oinin'eea, Inaa fliena, Haranin Maqax,

l-enagiil )Kano ra 6araro inulux. Kocrnnrrn 6araro qacy nphAiane nouyxy

TanaHoBhrol nnoao4i.

Tax e BhcraBax fioro rearpy po6unn nepui KpoKr,l cyvacni aipxra ceiroeoro 6anery :

oxcana SonAapeea (Mapilncurrfi rearp), flna canenxo ( Sepnincuxa onepa). €aren

.l'larynoe (onepnrfi rearp Sy4aneurra ,.1-lareiilcbKa onepa), Anacracin llleeqeHKo

(Har-lionanbHa onepa VxpaIHra), fln Bann (Har-lionanbHa onepa VxpaTnra ), Ternna

.Iluosoea (HaqionaabHa onepa Vxpainra), Onura KiQnx ( Harliona/lbHa onepa Yxpainr'r)'

€ereH Ceirnrqn (.1'lueiecuxa Onepa ), ,.Qnnrarpo Bachnuee ( XATOE )ra iHuti'

Kocrnnrnn e l4eilnhM ra xy4oxninn xepienraxoM nporpaM BenrKhx rana-Konqepris ra

My3t4'.tHt4X Bt4cTaB: <3ipxra CeirOeOrO 6anety>, (AVE Man>, <MOn KapnneH>, <Kairxa

l-licrx>, <Cnlnqa KpacyHfl)), <Cniroea KoponeBa> ra 6araro inu:rx'

Kocrnnrrn nonnix BenhKl'lx rBopt{tlx a4i6nocrefi nnae eenv}<nil opraniaaropcuxril

ra.naHT, ne 6oiTuca6patn na ce6e ei4noai4aauHicru aa nprafinflTTR Bax.nnBVx piuenu'

f nnap na4irc, u-lo qneHh xonniciT npilcnyxalorbcfl 4o nnoei nopaAh ra apo6nnru era6ip

Ha Kopr4crb Ato$vlHvl, nXa iAearbHo niAxo4nrb Anfl r4iei po6orr.

o/fr ,fr(!
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YKPAiHA
ynPABrrHHt KyIIbTyPV I MT,ICTEUTB

B IHHI4IJbKOI OBNACHOi AEPXAB HOi AAMIHI C TPAUIi
B I H H t/ lJbKtAn O 5fl AC H Un V Xp ni H C b t{14 t/ A KAE E M tt4{rAn

My3nL{HO - EpAMATl4LlHnhtretp irvr. M.t{. cA[oBcbKoro

eaTpaJrbHa"

eia 01.1 1.?018p. l{b 221
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PenomeHaaqifi Hufi Jrrrcr

Pexorten4ylo po3rnflHyrkr KaHAHAarypy lliuuyra KocrqHrr4Ha MlrxafinoBuqa
Ha rlocaAy rl4peKropa lninponerpoBcbKoro aKaAeN{i.rHoro rearpy onepr4 ra 6arery, ax
4ocei4ueuoro, BI'IcoKorlpoSecifinoro repienraxa TearpanbHo-KoHrIeprHo1 areuqii,
opraHi:aropa racrpoJlbHl4x rypin n pisni xpaiHz enpoura, a raKox( Kpearr4BHoro ra
rrpr4 HTIHTTOBO rBopqofo MeHeA)Kepa.

3 2016 poxy KocrqHrpln MzxafiJIoBI4q rrpaqrc€ HaqaJrbHprxorr,r eirAiny rnopvzx
upoexrin e KII ,,€guua o6racHa rearp€LnbHo-KoHueprHa 4npexqix ,,Aop',. gi" e
OAHHM ie sacHosHurcin BceyrcpaincbKoro rearpaJrbro.o Qecrunanro ,,@eepix !uiupa,,.Ha 3anpolxeHHt Kocrsnruna MraxafiroBulla BOyA ryrru"o-Apauaru.trufi TeaTpiv' M'CaaoBcbKoro HeoAHopa3ono 6pan yqacrb y rlifi nenuxifi rearpanbnifi no4ii uicra
lniupo. Tovy t BIIeBHeno ni4:naqalo fioro nNlinHq .rirro ,rnu"y"utz pooory, i wa
noeifi xepinnift uoca4i eiu npo4oB)Krlrb erirroearu po3Br4roK MucrerlbKo-KynrrypHoi
ycraHoBl4 {HinpouerpoBcbKoro aKaAeMi'IHoro rearpy oilepu ra 6zurery, MaKcr{MzrJrbHo
ni4garour,r cnifi 4ocni4, nanzxu, nuiHux ra 3HaHHr.

lrzpexrop BinHraqrxoro o6lacHoro
yxpaiuctxoro aKaleuiquoro My3LryHo'+*,,:::':;;,,,;'-,

I ri':ln"rui r'rr i

ApaMarr4qHoro rearpy i na. M. C aAobcirca,ffii,,,.,,,,,
3acnyxeHufi npaqinHr4K Kynbrypr V*pairru *,

"i.l

B.B. Jlo:oscrxuil
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PEKoMEITIAUTfr HI{fr Jlrrcr.

Hama rearpaJrbga raunanix 6arato qacy cninnpa$oro 3

KocrsHrnHor{ fliHsyrorvr, . flia fioro repinnnqrnona 6yno npoBeAeHo

BeJrr{Ky rimricrr racrpoJlburrx rypin 3 Br,rcranaMr{ rearparrrroi

raunaniii>Eernox i XocriroeB>. flpaqrorarn s Kocrsnrrrror{ Ayxe
npr{eMuo,6o riu rouyriradeJrlua ra uqqifiHa JrroAHHa. flig qac racrponefi

B Hboro HeMa api6Huqn, flo.runaro.rn g noricrnqi nnapupyrr, porpo6rn

pernaunoi xonrnanii, opraHieaqii ilrf,qaqa, sariuuyrour,r $1lrosg1,rfi

yr!{oBaMr.r aprncdn. BiH .qo6pe Buie opranilynaru po6ory nignerunx,

IrrBr.rAKo or{irnoe oGcrannml i nprafir,rae ueo6xiAue pimeuHr n 6ygr-xrifi
cnryaqii. BneBeHo Moxna orasaru,rr.Io Kocrsurxu tlirsyr npo$ecionan i
MO)Ke OqoJrrrrr{ Kepyro{y nocaAy.caue roMy,Mrr p€KoMeHAyeM

posrn{}ryr}r fioro KarrAuAarypy Ha noca,qy Anpex'ropa lllrinporsrpoBcbxo
rearpy onepn:ra 6anery

C-Z-------. F--Ht
Hapo4uwia aprwcr vrcpain"(fue.*-/ A. l-.Xocrixoee

HapogHa aprr,rcrra Vrpaiuu H.B.CyucbKa

Hapo4u wir aprum Vxpainu F.M.6esrox



EJIATO_--"-'- OPTAHI7AIII.fl "APXAHTEJTI4 MNPY"
eAPfIOy 4l lg825g IIAT'KPEAOEAHK,,, MOO 32536 5, p/ c 2605001 883867

rra. [niupo 4907 4 ay n BororoAcrxa 6.3 I rvr/r 067 63 5g7 13, pomogu7 4@gmail.com

P E K O M E H A A rI r fr lJuir Jr r4 c T

Konexras 6raro,qifiHoi opraHisarlii "Apxaurenrr Mlrpy," 6ifiqi ATo, cinr"i
sarpr6rrax repoiB corHrMtr fytu:irpiru Ha KorirleprHrlx rpolpaMax, lrlo
6esKounonHo 6yrn 3arrporroHosaHi 4nx ni4niAyBaHHr KocrsHraHoNa
MuxafiloBr{qeM flinqyrco\a.

B KpalHl, Aets xpaini, Ae He oALrH pix fi4e ui4na nifrua, rxHyrb rcpau1i c:rr:rrtr) rope Brpar
[plIXoALITr n yxpaincrxi ciu"i, - narpiorl{rrHo H€urarrrroBani mo4u AorroMararorb
BcrMa MoxtJrtrBnIun saco6aMz.

Jlirynarz ayrui TaKLIM nIoA.tM AolroMarae My3r{Ka, Tearp, oco6ncre cnirrcyeannx.
Kocr.f,Hrl4u MuxafiJIoBLIrI acivr cepqerra ri4ryxHyBcr ,tqo6 AoloMorrpr nroAfiM y
nHXy foALrHy. r{uuaro 6ifirlie ATO, qo upoxo iluilv lircyranHx y
,{HiupouerpoBcbKonry niftcrroBoMy rocnirani M€urn uoxnanicm "ni.{sqrwlofiosuir
Ayx" Ha racrpoJlbHl4x KoHIIepTHHX rrpolpaMax yxpaincrrcux i 3aKopAoHnrax sipor.

Oco6ucle cninrynanns KocrsHTlrHa MzxafinoBLrqa 3 3anpoueHlrMu Ha KoHrlepr1a
HaAaBaJro nciu czll, AorroMaraJro [epex[Barhrpa3oM 6inr nrpar.

Bsaxaelvlo, ulo KepyBarI'I {nirpouerpoBcbKr4M TearpoM onepr{ ra 6arery lrae
nIoAI4Ha uarpiorzrlHo H€LlaIrIToBaHa, r{upo, s opraniraropcbKurraz sgi6HocrsMr.r i
peKoMeHAyeMo K.M. lliuvyrca - Ar{peKropa KII "e,qr.tra o6lacsa rearp€rrrbHo-
KOHrIeprHa AlrpeKrlir ,{oP" Ha nocaAy Ar4peKropa rearpy ollepu ra 6alery.

BO "ApxaHreJrn Mlrpy"



I

PEKOMEHAAIIIZHI,IVI III4CT

Bnpo4onx ocrassix Aeafrru porin ricso cninnpaqrcrc 3

rearp€urbHo-KoHrleprHoro areuqiero K. llinvyKa ra BJracHe g fioro
xepinuzxou Kocr.aHrzHoN4 MrzxafiroBr4rreM lliuuyxonr.
llia fioro r<epinuzqrBoM rrlopoKy no scifi yrcpaiui rrpoBo.qr4rbc_{
BeJrr4Ka xilrxicG facrponbnvx rypin 3 Br4craBa.Mu 3A MOerO yvacri.
K. fliuuyx ApKe ei4noni4amua, xovryuixa6emua ra uarii,na
nroAHHa. llia qac racrporeft Arrfl Hboro He icuye Api6unqr,
flo'rnuaro'ru s roricrllxz, Maprupyry, po:po6xz pexranruoi
xovrnauii, oprani:aqii rnsAaua, :axiuuyrcqr4 ro6yronzMr4 yMoBaMr4

Br4KoHaBr{ofo cKnaAy. Biu 4o5pe eN{ie oprauisynarra pooory
ui4rerrrzx, rxBr4AKo orliHroe o6crannnu i npnfilrae ueo6xi4He
pirueuHx n 6y4r-axifi czryaqii. A racrpori rle 3aB)KAra pr43r4K ra
pauroei Hefapa3Ar4, aJre sa Haficxla.4Hiruux yMoB, Kocrsurau
llin'ryr< rparHe i 4ocarae Hafirparqoro pe3ynbrary.
3 2016 p. KocrxHrr{H MzxaftnoBlrq npardroe HaqarbHraKoM ei44iny

TBoprrr4x npoercrin s Kil <e4rana o6lacHa rearp€ulbHo-KoHueprHa

4npercqir (( AoP). f.nrrserrcx raKox orHr4M is sacHoeHr4xis
BCeyKpalHcbKofo rearparrbHofo secrzeanro <<@eepix luiupa>. Ilxe
lpyrufr' pirc nocninr, 3a fioro 3anporxeHHrM fl Maro pa4icrr
npufrwaru yqacrb B rlboMy rearpanbHoMy cn.sri uicra luinpa.
Kocr.sHruH MzxafiroBr4rr a6ae npo MoJro4i rnopvi rcorexrann. I,
gnz'{afiHo, 6araro qacy i ynarr,r npz4iue r<epinuraqrry rearpoM
<Kracuquufi fpan4 Earer>>, ocrimnr' e fioro xy4oNHin
repinnzroM Ta xpaHr4TeJreM TpaAzqifi ruacrzrrnoro 6arery.

Y'

^vroro rBopql npolpaMrr r{lKaBl ra pisllouauirui, 3alyMr4
peani:yrorrc.f, c\airraso i Bkr coKorrpo$ eci fi uo.
Peroven4yro po3rnflHyrH fioro KaH[r4$arypy Ha nocaAy Ar.rpeKropa
lHinpouerpoBcbKoro rearpy orepz ra 6anery.

25.1 0.1 8p. fepofi Yrcpainz,

Hapo4na Aprzcrxa Vrpaina
Poronueea A.M.
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