
Мотиваційний лист на тему: 

«Чому саме мене варто обрати Стипендіатом АВУ «КРОК». 

 

Доброго дня! 

Я, Мілашенко Дар’я Олександрівна, студентка ФЕП, 3 курс, 

спеціальності «логістика», маю намір перемогти в конкурсі на здобуття 

стипендії АВУ «КРОК». Ви напевно здивовані моїм завзяттям. Але я готова 

аргументувати, чому саме мене варто обрати Стипендіатом АВУ «КРОК»! 

По-перше, я маю активну життєву позицію, з великим задоволенням 

волонтерю як в стінах нашого університету, так і за його межами. Завжди 

готова прийти на допомогу в організації і проведенні заходів. Наприклад, я 

брала участь у підготовці більшості заходів від Центру «Розвиток КСВ», 

починаючи з 20.10.16р (форум «БІЗНЕС-УНІВЕРСИТЕТИ ОБГОВОРИЛИ 

НАВИЧКИ ДЛЯ УКРАЇНИ 2030»), і в  форумі «Архітектор кар'єри» 

(реєстрація учасників, збір інформації, допомога під час кава-брейків, 

технічна допомога з презентаціям тощо). 

По-друге, я щиро зацікавлена в проектах, пов’язаних з Корпоративною 

Соціально Відповідальністю (КСВ). Любов до цієї теми привела мене до  

Центру «Розвиток КСВ» (який є партнером нашого університету), де я 

працюю асистентом проектів. Не зважаючи на свій невеликий досвід, я  маю 

свої досягнення, одним із яких є видання блокнота професійного 

самовизначення «Автостопом по кар'єрі» разом із командою Центру 

«Розвиток КСВ». Звісно, робота в неурядовій організації дозволяє 

отримувати незрівнянний досвід, проте не може повністю забезпечити 

потреби студента, що проживає і навчається в столиці України, тому 

стипендія АВУ «КРОК» є для мене вкрай важливою. 

По-третє, я успішно поєдную навчання з роботою. Крім того, що не маю 

академічних боргів, я, на даному етапі, вже закрила більшість предметів на 

«відмінно». 



Участь в цьому конкурсі – це  ще одна можливість проявити себе і 

зробити внесок у визнання нашого університету на українській арені освіти. 

Я - амбіційна і маю достатню кількість ідей щодо розвитку Університету 

«КРОК». Один із проектів, який я хочу здійснити – фестиваль з фінансової 

грамотності, який допоміг би показати, на що ми спроможні і поширити 

інформацію про наші досягнення. 

Ваша підтримка вкрай необхідна мені для саморозвитку і зростання як 

професіонала. Я впевнена, що зможу відплатити Університету «КРОК» за 

віру в мене і додати ще одну строку в список його визначних випускників.  

Дякую за час, що Ви приділили моїй заявці, та сподіваюся на Вашу 

позитивну відповідь! 

З повагою, 

Дар’я  


