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Шановний Олеже Семеновичу!
Звертаюся до Вас з приводу вступу на освітню програму першого
(бакалаврського) рівня за спеціальністю 028 Менеджмент соціокультурної
діяльності, у якій надзвичайно зацікавлена, оскільки вважаю її затребуваною та
актуальною. Упевнена, що саме в Національному університеті «Чернігівський
колегіум» імені Т. Г. Шевченка здобуду омріяну професію та пов'яжу своє життя з
публічною діяльністю, яка мене вабить ще з ранніх шкільних років. Переконання мої
не хибні, адже хоч спеціальність в НУЧКу і нова, проте користується попитом на
ринку нашої держави. Переконана, що навчання в університеті надасть змогу стати
не просто кваліфікованим менеджером, а й збагатить духовно та культурно як
людину, і це допоможе мені ділитися з іншими українцями культурними надбаннями
великого народу, для якого творитиму та популяризуватиму найкраще для
подальшого розвитку духовних цінностей.
Хочу, щоб ви знали, що вибір Вашого університету свідомий, оскільки мене
надихали й надихатимуть творчі та обдаровані люди, які працюють на факультеті.
Першою людиною, що розвивала мої здібності, стала класна керівниця. Вона
навчила мене любити все українське - слово, пісню, театр, музику, танець. Завдяки
всебічному культурному та творчому розвитку в шкільні роки змогла досягти
значних успіхів у всій публічній шкільній та позашкільній діяльності. Не було
жодного конкурсу чи фестивалю в нашому селі чи районі, який би пройшов без моєї
участі та участі мого класу. Неодноразово посідала призові місця у співочих,
танцювальних, театральних, художніх та мистецьких конкурсах. Відвідувала багато
гуртків, зокрема була учасником Аматорського хореографічного колективу "Зоряна",
мала ролі в тетральному шкільному гуртку "Маски", з дитинства й досі є солісткою
Дроздівського СБК.
Прагну розвивати свій хист та стати креативною людиною, оскільки маю
невгамовну жагу та енергію до всього, що може популяризувати українську
культуру, якою пишатиметься весь світ. Виступала у всіх селах Куликівського району
та в багатьох інших містах та селах не тільки Чернігівщини, а й України. Маю досвід
публічної діяльності, була прем'єр-міністром школи, потім президентом, у цей же
час очолювала Куликівську раду старшокласників "Лідер". Саме виступи, промови
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розвинули мої ораторські здібності, тобто досвід очільника ради старшокласників
"Лідер" допоміг мені усвідомити, що хочу стати менеджером соціокультурної
діяльності.
Самоврядування, лідерство, командна робота, жага до змагань та конкуренції є
органічною складовою мого життя. Знаю, що здорова конкуренція за бали під час
навчання, цікаві завдання в університеті будуть надихати до здійснення мети, задля
якої докладаю зусилля уже зараз. Факультет дошкільної, початкової освіти та
мистецтв - це сходинка до омріяного успіху, це тільки перший крок у кар'єрному
зростанні. Мені дуже цікаво було б познайомитися в університеті з такими ж
амбітними студентами та викладачами моєї освітньої програми.
Завдяки всьому, чим займалася в шкільні роки, розвинула неабияке прагнення
до знайомства саме з управлінською діяльністю. Мені відомо, що НУЧК співпрацює
з багатьма стейкхолдерами, відомими та успішними менеджерами соціокультурної
діяльності. Дуже хочеться познайомитися з ними, перейняти їхній досвід.
Сподіваюся, що матиму таку змогу на освітній практиці, яка мене приваблює
організацією культурних проектів та заходів “зсередини”, а не лише з позиції
глядача.
Особливо хочу вас запевнити, що
буду займати активну позицію в
студентському житті, прагнутиму потрапити до студентського самоврядування
факультету або університету, щоб організовувати цікаве дозвілля, особливо
культурне, яке буде не тільки розважати, а й розвивати всебічно та спрямовувати до
щирого зацікавлення українським спадком.
Маю високі бали з української мови, літератури, історії, географії. Сподіваюсь,
що під керівництвом науковців різних галузей, які працюють на факультеті та
освітній програмі, здобуду необхідні професійні навички, щоб стати успішним
менеджером культури. У майбутньому бачу себе успішним посадовцем культурного
напрямку нашої держави. Завдяки навчанню в Національному університеті
«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка за обраною спеціальністю досягну
всіх поставлених цілей. Упевнена, що не розчарую викладачів та стану гарною
студенткою, а згодом випускницею, якою зможете пишатися.
Дякую, що розглянули мотиваційний лист та мою кандидатуру для вступу,
сподіваюся на Ваше схвальне рішення та позитивну відповідь.
З вдячністю та повагою
Анастасія Кульбако.
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