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Шановний Олеже Семеновичу!
Звертаюся до Вас з мотиваційним листом, в якому хочу висловити та
обґрунтувати своє бажання вступити на бакалаврську програму за
спеціальністю 014 Середня освіта (Музичне мистецтво ).
Слід зазначити, що мій вибір освітньої програми та спеціальності є
усвідомленим. Факти, наведені нижче, є підтвердженням цього. Уроки
музичного мистецтва у школі були моїми улюбленими та стали стимулом
для мого захоплення музикою у дитячому та підлітковому віці. Протягом
шкільних років я була учасником вокального гуртка, активно брала участь
у концертах, музичних конкурсах та фестивалях. Згодом у мене з’явилося
бажання стати вчителем музичного мистецтва та прищеплювати любов до
музики дітям. Українські діти наділені музичним та співочим талантом,
вони швидко запам’ятовують українські народні пісні, переспівують їх у
хвилини радості й смутку. Під час російської військової агресії я зрозуміла,
яку силу має музика, як вона об’єднує і надихає наших героїв, допомагає
не втратити оптимізм у хвилини відчаю. Це показує силу нашої нації, її
духу. В цьому є велика сила мистецтва і ми, майбутні вчителі музичного
мистецтва, маємо донести її до майбутніх поколінь.
Пізнавальною для мене стала інформація на сайті університету щодо
обраної освітньої програми, тих можливостей, які надаються студентам,
викладацького складу та матеріально-технічної бази університету. В

процесі ознайомлення з нею я дізналася, що окрім основних дисциплін,
студенти можуть вивчати предмети за вибором. Вважаю, що це досить
важливо

для

розширення

кругозору

та

майбутньої

професійної

самореалізації. Перспективними також є можливості навчатися за
програмами академічного обміну як в Україні, так і за кордоном.
Зі свого боку хочу запевнити Вас, що планую успішно навчатися,
брати активну участь у студентському та мистецькому житті факультету й
проведенні різноманітних заходів і концертів. Крім того, отримані мною
високі бали з української мови та літератури, історії України, іноземної
мови створюють сприятливі передумови для мого результативного
навчання.
Переконана, що під керівництвом викладачів, які працюють на
факультеті за освітньою програмою, я набуду важливого досвіду для мого
особистісного й професійного розвитку та згодом зможу стати справжнім
фахівцем.
Дякую за розгляд мотиваційного листа та моєї кандидатури для
вступу, сподіваюся на Вашу позитивну відповідь.
З повагою, Аліна С…

