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Шановна Валентино Яківно! 
Звертаюся до Вас з проханням розглянути мій мотиваційний лист та прийняти 

позитивне рішення щодо мого зарахування на навчання до Центральноукраїнського 
інституту розвитку людини за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна 
справа». 

Цього року я закінчила навчання у «Назва школи». Протягом навчання у школі я 
цікавилася різними предметами, однак найбільше мене зацікавила українська мова та 
інформатика. Я маю високі оцінки з української та англійської мов, літератури, історії та з 
інших предметів, які, на мою думку, є важливими для професій,  пов’язаних з 
інформаційною діяльністю.  

Під час навчання в школі я цікавилася сучасними інформаційними та 
комунікаційними технологіями, зокрема, займалася створенням дописів для сторінки 
школи у соціальних мережах, записувала та монтувала відеоролики про життя школи, 
готувала інформаційні проекти,  в  яких репрезентувала школу для громадськості. 

Разом із шкільним парламентом я реалізувала цікавий інформаційний проект,  
присвячений історії рідного міста. Для отримання потрібної  інформації я працювала в 
архіві, систематизувала інформацію, готувала інфографіку, розробляла алгоритм того, як 
поширити готовий проект громадськості.  Це був неймовірно цікавий та незабутній для 
мене досвід, який суттєво розширив мій світогляд і допоміг мені переконатися у 
правильності вибору професії. 

У процесі виконання цього проекту я усвідомила, як багато мені потрібно вчитися 
для того, щоб правильно здійснювати пошук інформації та ефективно її  репрезентувати. Я 
зрозуміла,  що працювати з інформацією не просто цікаво, а й дуже актуально,  адже ми 
живемо в інформаційному суспільстві, де обсяги інформації постійно збільшуються, при 
цьому важливі дані,  якщо їх не опрацювати належним чином  можуть бути втрачені. Також 
я усвідомила, що інформаційна діяльність тісно пов’язана зі створенням позитивного 
образу організації,  установи чи навіть держави, а це насправді дуже важливо сьогодні. 

Коли настав час робити вибір щодо майбутньої  спеціальності, я не мала сумніву, що 
оберу майбутню професію,  пов’язану з інформаційною діяльністю. Остаточний вибір мені 
допомогла зробити знайома, яка закінчила Центральноукраїнський інститут розвитку 
людини і зараз працює прес-секретарем державної  установи. Після розмови з нею я 
детально вивчила інформацію про спеціальність «Інформаційна,  бібліотечна та архівна 
справа» на сайті Центральноукраїнського інституту розвитку людини, дізналася, що в 
інституті навчальний процес на цій спеціальності забезпечують викладачі-науковці та 
практики,  які мають цікаві дослідження,  присвячені теорії комунікації,  іміджелогії, 
зв’язкам з громадськістю. 

 Окрім цього, як мені відомо, багато викладачів мають практичний досвід роботи, а 
інститут співпрацює з державними органами виконавчої  влади,  які великою мірою 
впливають на державну інформаційну діяльність в регіоні, та до яких найкращі студенти 
можуть бути скеровані для проходження практики.  

Я переконана, що навчання в Центральноукраїнському інституті розвитку людини на 
спеціальності «Інформаційна,  бібліотечна та архівна справа» дозволить мені отримати не 
лише теоретичну, а й практичну підготовку та стати справжнім фахівцем. Саме тому я 
прагну поступити до Вашого інституту, адже завдяки навчанню у мене відкриються широкі 
можливості і я готова наполегливо навчатися, щоб їх реалізувати. 

Щиро дякую за розгляд мого мотиваційного листа. 
З повагою, ______________ 


