
Мотиваційний лист на тему  

«Чому саме мене варто обрати Стипендіатом АВУ «КРОК» 

 

Мене звати Ерміне і я вірменка. Так, це було перше, що мені захотілося 

написати в мотиваційному листі, бо я пишаюся тим, що вірменка, яка живе в 

Україні. Це може здаватися дивним, але мій дім, як у Вірменії, так і тут. Я 

пишаюся, що мої батьки переїхали саме в цю країну, саме в той район, в 

якому я зараз живу, тому що без цих кроків мене б не занесло до нашого 

Університету «КРОК».  

В мене був немалий вибір між моїм майбутнім, але саме «КРОК» став 

моїм шляхом в майбутнє, коли я побачила університет, то подумала, що не 

зможу вчитися дуже гарно, і спочатку все так і було, але коли я сказала сама 

собі «Ти хочеш вчитися? Розвиватися? Досягти своєї мети? Ти зможеш це, 

тут і зараз!». Після першого семестру на туризмі, я зрозуміла, що я там, де 

хочу бути і цей університет є моїм домом, домом мого розвитку, це моє 

майбутнє. 

Зараз я вже навчаюсь на 3 курсі за спеціальністю «туризм» і настільки 

рада за те, що обрала саме «КРОК». Завдяки Мелько Людмилі Федорівні я 

дізналася багато чого і саме вона розповіла мені про сам конкурс 

стипендіатів і вона порекомендувала мені взяти участь, і як ви думаєте я 

погодилася? Звичайно, так! Тільки після ознайомлення з інформацією, я 

вирішили поглибитися в цей конкурс, так як часу було небагато. Після 

спілкувань з АВУ, я зрозуміла, що мені нічого хвилюватися, якщо не 

візьмуть, то нічого страшного, якщо візьмуть, то буду працювати над всім, 

що буде потрібно. 

Чому саме я? Тому, що я дуже активна і моєї енергії вистачає на всі 

заходи, які можна буде провести. Так було, коли працювала на виставках від 

STUDY.UA, всі були шоковані, що я змогла посміхатися та бути енергійною, 

коли, навіть, були не дуже задоволені гості. В мене є зацікавленість, багато 

до чого хочу долучитися, тому що мені є цікавим, про що говорять. І, якби в 

мене був «Маховик часу», як у Герміони Ґрейнджер в фільмі «Гаррі Поттер», 



то я б ним скористалася, щоб бути на різних парах і на різних заходах від 

університету. Я не люблю запізнюватися ні на хвилину, тому що вважаю 

пунктуальність - це професіоналізм і намагаюсь ніколи не запізнюватися, 

особливо на роботу та навчання. Люблю спілкування з різними людьми. 

Поставлені мною цілі будуть досягнуті в любому випадку, тому що я це 

можу і я це зроблю. Мені подобається робота в команді, так як можу знайти 

спільну мову з різними людьми - так було, коли розробляла екскурсійний 

маршрут, потрібно було долучити всю групу Тур-16 і в мене вийшло 

достукатися до кожного, а результат став неперевершеним. Коли я дивлюся 

на свої досягнення та активну участь у різних заходах, то хочу не тільки 

віддавати свої сили університету, але і знати, що не даремно я витрачала 

стільки часу на зустрічі, заходи, конференції…. 

Для того, щоб брати більше участі в студентському житті, я хочу 

отримати стипендію, щоб сплачувати навчання сама, тому що, як я вже 

казала, я вірменка, а у вірмен завжди велика родина і я не є виключенням. 

Зараз я живу в родині із десяти чоловік, з яких працює тільки тато, та є два 

немовля, тому я хочу отримувати стипендію, щоб витрачати менше на 

навчання. У Вас, напевно, буде питання «А чому тобі не піти і не працювати, 

адже, так ти зможеш заробити собі гроші?». Відповідь моя буде така, я хочу 

вчитися, так як кожен день, кожна година та хвилина мого часу в заходах і 

взагалі в університеті дає мені великий обсяг знань та досвіду для мого 

майбутнього процвітання.  

Після написаного, якщо Ви вагаєтесь надавати мені стипендію чи ні, то 

я скажу так «Без труда не выловишь и рыбку из пруда» і я наміряна бути 

Стипендіатом АВУ «КРОК», тому що я цього варта як ніхто інший, але якщо 

я не отримаю головний приз, то маю надію бути претендентом на номінації – 

«Зелена премія», «Підприємництво» або «Лідерство». Як казав відомий 

письменник Оскар Уайльд «Ти не можеш міняти напрям вітру, але завжди 

можеш підняти вітрила, щоб досягти своєї мети». Тому я готова діяти. 

Хочу висловити подяку АВУ «КРОК» за надану можливість участі в 

такому конкурсі. Ви не пошкодуєте! 


