
Мотиваційний лист 

Шановні Члени журі, тема нашого дослідницького проєкту: «Розвиток 

потенціалу самореалізації особистості раннього юнацького віку в сучасних 

умовах». 

Моя мама дуже захоплюється психологією і завжди розповідала мені різні 

цікавинки про те, як влаштована наша свідомість, які особистісні якості варто 

розвивати. Звичайно, спочатку це дуже важко зрозуміти, і як будь-яка дитина, я не 

розуміла, навіщо мені це, тому сприймала цю інформацію, як навчальний матеріал 

у школі. Але, коли ти починаєш задумуватися над своїм майбутнім, виникає маса 

питань, і психологія дає на них відповіді.  

В 9 класі я зробила перший крок до свого самовизначення  -  відправила заявку 

на участь у проєкті від Фонду Віталія Кличка «Школа успіху». Цей прооєкт 

покликаний дати знання та навички XXI століття, аби прискорити позитивні зміни 

у суспільстві. Мені дуже пощастило, адже з 3000 учасників я потрапила у 50-ку 

дівчат, що взяли участь у літньому 10-ти денному  проєкті. Я мала змогу побувати 

у різних офісах українських компаній, де дізналася про роботу бізнесу компаній  та 

соціальних і комерційних проєктів. Також я побувала на багатьох тренінгах від 

івент-менеджерів, комунікаційників, фахівців з ораторського мистецтва, 

мотиваційних спікерів, молодіжних лідерів та активістів, що ділилися своїм 

досвідом та знаннями. Також я навчилася розробляти власний проєкт: вже в 

листопаді 2018 року провела заняття Локальної Школи Успіху у  місті Знам’янка 

на Кіровоградщині. Це надихнуло 50 юнаків та дівчат шукати своє покликання, 

розвиватися, творити. А в грудні 2019 року провела тренінг розвитку особистісного 

зростання та самореалізації особистості зі своїми однокласниками – учнями 11-В 

класу Центральноукраїнського наукового ліцею-інтернату. 

Я хочу приносити користь людям і надихати юнацтво так, як колись це надихало 

мене моє оточення: мама, проєкт, блогери, що також мотивують до нових 

починань. 

Отже, це спонукало нас обрати дослідження, яке спрямоване на дослідження 

розробку й апробацію тренінгу розвитку особистісного зростання та самореалізації 

особистості, який допоможе юнакам та дівчатам зазирнути в глибини своєї 

свідомості та знайти своє покликання і йти до своєї мети. 

 

З повагою    Печонкіна Дар’я 

 


