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Шановний Олеже Семеновичу!
Звертаюся до вас з приводу вступу на освітню програму першого
(бакалаврського) рівня за спеціальністю 023 образотворче мистецтво, декоративне
мистецтво, реставрація. Ця освітня програма надзвичайно важлива для мого
подальшого життя, оскільки маю хист до малювання, який необхідно розвивати.
Упевнена, що навчання в Національному університеті «Чернігівський колегіум»
імені Т. Г. Шевченка зреалізує всі амбітні плани і розвине мій талант, якого замало,
щоб досягти поставленої мети.
Протягом 6 років навчалася в студії живопису. Малювати мені подобалося з
раннього дитинства , батьки, підтримуючи моє захоплення, записали до художньої
студії при школі мистецтв. Там познайомилася з чудовою вчителькою, яка навчила
мене не тільки бачити, розуміти красу, яка оточує людей, а ще переносити отримані
враження на білий аркуш паперу. Навчаючись у художній студії, я з кожним роком
усе більше розуміла, що художній світ приваблює мене все більше і більше, а процес
створення картин приносить велике задоволення. Позитивними емоціями, які дарує
світ живопису, хочеться ділитися з усіма. У майбутньому хотіла б створювати
ілюстрації до книг письменників, навчитися передавати на папері їхні ідеї, думки,
внутрішній світ героїв. А ще мрію відкрити власну художню студію для дітей, де б
панувала креативна, доброзичлива атмосфера, де б учні знайомилися з неосяжним
світом образотворчого мистецтва.
Переконана, що саме Ваш навчальний заклад допоможе мені отримати належну
освіту і вдосконалити мої навички, що вивчення дисциплін освітньо-професійної
програми, зокрема рисунка, живопису, композиції, мистецтвознавства, методики
художньої освіти, арт-менеджменту тощо допоможуть мені сформуватися як
справжньому фахівцю у галузі образотворчого мистецтва. Вибір навчального
закладу цілком свідомий, оскільки малювання – це органічна складова мого життя.
Про спеціалізацію в університеті дізналася давно, відвідуючи виставки в
художньому музеї імені Г. Галагана. Багато розповідей про навчання чула від
талановитих молодих художників, які навчаються у вашому університеті. Свідомо
обираю майбутню професію, брала участь у різноманітних конкурсах учнівської
молоді, неодноразово ставала переможцем і лауреатом, маю дипломи й різні
відзнаки. Знаю, що мою техніку треба вдосконалювати, у цілому мені можуть
допомогти талановиті викладачі, про яких я дізналася з сайту університету. Матиму
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за честь навчатися у Євгена та Романа Силків. Окрім того, із сайту я дізналася, що
можу опанувати графічним оформленням друку, що є на сьогодні вкрай актуальна й
затребувана спеціалізація. Саме тому мене зацікавила і станкова графіка та живопис,
якими мрію опанувати з дитинства.
Мої сподівання обґрунтовані тим, що саме ця освітня програма – це перший
крок до реалізації моїх здібностей і вона є актуальною і затребуваною, бо розвиває
креативність і творчість.
Важливе питання: чому саме я? Відповідь очевидна: малювання, креативність –
складова частина мого життя. Набутий в університеті досвід буду використовувати
на користь людям, бо мистецтво здатне і лікувати, і передавати найщиріші емоції, і
дарувати насолоду.
Дякую за розгляд мотиваційного листа та моєї кандидатури для вступу.
Сподіваюся, що мої очікування справдяться і я стану студенткою університету, щоб у
подальшому не тільки пропагувати мистецтво, а й університет.
З повагою
Іваненко Іванна
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