
Мотиваційний лист 

Я, Галензовська Єлизавета Вікторівна, вирішила подати свою 

кандидатуру на конкурс із здобуття стипендії, тому що я активна, 

цілеспрямована та завжди готова до чогось нового.  

Вже у школі  я почала займатися проведенням різних іміджевих 

заходів. Займала посаду голови «Комітету розвитку» у шкільній раді. 

Розробляла концепції проведення багатьох концертів та свят. Була ведучою, а 

також учасницею цих заходів. Брала участь у різних конкурсах, що 

проводилися у школі та поза її межами. Досить часто займала призові місця, 

які підвищували рейтинг школи.  Брала участь у різних олімпіадах, де також 

займала перші місця. З 2012 – 2017 була учасницею вокально-хорової студії 

«Диво калинове». Через 2 роки стала однією із солісток хору. За 5 років була 

задіяна у більше ніж 30 концертах та вокальних конкурсах. За цей час ми 

змогли піднести українську музику та пісню на новий рівень. Я вважаю, що 

за той час, що я провела там, я вигартувала в собі рішучість, силу та 

терпимість. Тому що іноді трапляються такі ситуації, до яких потрібен 

особливий підхід, холодний розум та вміння стримати себе. 

Коли я вступила до Коледжу, одразу відчула, що моє місце саме тут. 

Тому що я змогла реалізувати себе у різних сферах діяльності. Я вступила до 

Екологічного клубу однодумців «ЛОТОС» і понині є його учасницею. До 

2018 року була головою тренінгового комітету та комітету з проведення 

заходів. Зараз у комітеті з питань розвитку. Питання екології зараз постало 

доволі гостро і тому, я вважаю, що те, що існує такий клуб – це чудово. Тому 

що навіть маленька допомога природі згодом може врятувати наше довкілля. 

Також на першому курсі брала участь у «Презентації перших курсів» та 

«GPK», кожного року займаюсь проведенням майстер-класів на фестивалі 

«КРОК» збирає друзів. Відвідувала багато різних екологічних та 

професійних конференцій. З серпня 2018 року я почала працювати у 

бухгалтерії Університету на посаді економіста. Намагаюся поєднувати 



роботу з навчанням і вважаю, що зараз мені це вдається. Також іноді 

відвідую різні тренінги. 

Зараз мій ритм життя дуже насичений. І я це обожнюю. За 3 роки 

навчання у Коледжі я зросла як особистість, стала цілеспрямованою, 

відкритою, зрозуміла чого я дійсно хочу від життя. У мене з’явилися  цілі, до 

яких я впевнено крокую. Перспективи, які відкриває для мене цей конкурс, 

це насамперед великий досвід, розвиток та отримання нових ідей.   


