
Мотиваційний лист 

Шановні пані та панове, члени журі! 

Тема моєї науково-дослідницької роботи: «Місце і роль спорту в соціально-

економічній системі: регіональний, національний, міжнародний вимір». 

Значний вплив на мене та мої інтереси спричинило те, що я, по-перше, 

з дитинства (з трьох з половиною років) професійно займаюсь спортом, зараз 

маю спортивний розряд «кандидат в майстри спорту з художньої 

гімнастики», по-друге, до 9 класу навчалася в класі з поглибленим вивченням 

іноземних мов і опановувала англійську, німецьку та польську мови, по-

третє, завжди любила математику, географію та цікавилась сучасними 

проблемами у світі. Я виросла в середовищі, де часто йшли розмови про 

науку та вищу освіту, оскільки мої батьки працюють в університеті, але не це 

привело мене до навчання в Малу академію наук. Мені завжди подобалося 

готувати реферати, презентації, шукати додаткову інформацію в книжках та 

Інтернеті. Іноді здається, що тема нецікава, але коли починаєш 

заглиблюватися – завжди знаходиш щось, що захоплює тебе, виділяєш 

проблеми і питання, відповідь на які хочеться обов’язково знайти.  

Якщо це все поєднати, то начебто виходить однозначна відповідь, що 

навчання в Малій академії наук мало бути обов’язковим етапом мого життя, 

але я прийшла до цього свідомо і свідомо сама обрала тему, яка пов’язала і 

моє хобі, і проблемні питання соціально-економічного розвитку.  

Оскільки я присвятила багато часу зі свого життя спорту (і не перестаю 

робити це і зараз, зокрема, допомагаючи тренерам на змаганнях, які 

відбуваються в нашому місті), мене завжди цікавило, як спорт впливає на 

життя людей, а згодом цей інтерес переключився і на розвиток держав та її 

регіонів. Спорт зараз має дуже багато видів, існує масовий та професійний 

спорт, для його функціонування потрібна участь багатьох суб’єктів, його 

роль проявляється по різному для різних вікових категорій (діти, молодь, 

люди похилого віку), його розвиток визначає імідж як регіонів, так і держав 

та, навіть, континентів. Отже, вплив спорту дуже складний, різноплановий, 

але в той же час і дуже важливий, оскільки саме він визначив розвиток 

людства на етапі ранніх цивілізацій і багато в чому визначає зараз. Саме ці 

міркування і стали вирішальними при виборі теми мого дослідження.  

Над ним я працюю вже другий рік поспіль. У 2018 році на ІІ 

(обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт в науковій секції «мікроекономіка та макроекономіка» наукового 

відділення «економіка»  учнів-членів Малої академії наук України зайняла 

третє місце. Але я намагаюсь приймати участь і у інших конкурсах, зокрема, 

англомовних. У 2019 році я приймала участь у конкурсі есе (OPEN FUTURE 

ESSAY COMPETITION 2019), яке було організовано виданням The Economist 

(https://www.economist.com/) в рамках проекту THE ECONOMIST’s Open 

Future initiative на тему «Які фундаментальні економічні та політичні зміни 

потрібні, якщо взагалі потрібні, для ефективної протидії кліматичним 

змінам? («What fundamental economic and political change, if any, is needed for 

an effective response to climate change?»). Ця тема прямо не пов’язана з моїм 

напрямком дослідження, але я вирішила спробувати, оскільки, по-перше, 

https://www.economist.com/


проблеми клімату мене хвилюють, як і кожну людину, по-друге, політичні та 

економічні зміни важливі і для спорту, а по-третє, вважаю, що людина 

повинна мати широкий кругозір і повинна вміти відстоювати власну думку. 

Також я приймала участь і продовжую приймати участь у науково-

практичних конференціях студентів і молодих вчених, оскільки дуже цікаво 

брати участь в обговоренні. Не втрачаю надії виграти  конкурс есе.  

Я готова презентувати результати свого дослідження на англійській мові, 

тим більше, що багато матеріалу я знайшла саме на англомовних офіційних 

сайтах, адже за кордоном існують цікаві рейтинги оцінки спорту та спортивних 

подій, які було б корисно адаптувати для України. На англійській мові я вільно 

читаю та розмовляю, маю рівень В1 (Cambridge English Entry Level Certificate in 

ESOL International (Entry 3)). Зараз я вивчаю іспанську мову і підвищую свій 

рівень німецької та польської мов.   

Мене цікавлять різні сфери – економіка, філологія, математика, 

інформатика, психологія і в процесі підготовки науково-дослідної роботи я 

змогла реалізувати ці інтереси, тому що, по-перше, необхідно було враховувати 

соціальне значення та гуманітарну складову спорту, по-друге, необхідно було 

опанувати значну кількість різноманітних джерел статистичних даних, по-

третє, необхідно було вивчати зарубіжний досвід, по-четверте, корисним стало 

те, що я постійно знаходжусь серед людей, які професійно займаються спортом, 

що дозволило мені проаналізувати їх думки стосовно проблем в спорті та його 

майбутнього.  

Робота над дослідженням підкріпило мене у висновку, що в майбутньому 

я б хотіла стати фінансовим аналітиком, оскільки мені дуже подобається 

робити аналіз даних і презентувати його результати так, щоб були вони були 

зрозумілі, корисні та наштовхували відразу на подальшу роботу. Водночас я б 

хотіла опанувати професію лінгвіста, мовознавця, тому що захоплююсь 

вивченням мов і я розумію, що зараз стати гарним фахівцем в багатьох сферах, 

в тому числі і в економіці, неможливо без знання іноземних мов. Але я не дуже 

замислююсь над тим, де конкретно я буду працювати, адже мене турбує 

можливість займатися справою, яка тебе цікавить. Я б хотіла здійснювати 

дослідження проблемних питань, які стосуються економіки та суспільства. А в 

якій сфері ці дослідження зможуть бути корисними - в політиці, просто науці 

чи бізнесі -  це вже не так і важливо, адже всі сфері взаємопов’язані і головне 

робити свою справу якісно.  

Саме це мотивувало і мотивує мене навчатися в Малій академії наук і я 

дуже рада, що зможу в цьому році прийняти участь у ІІІ етапі Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 

наук України. Я розумію, що учасники ІІІ етапу є школярами, які хочуть 

розвиватися, активно увійти у вищу освіту, присвятити своє життя науці, 

суспільству, державі. І я зроблю все, що від мене залежить, для того, щоб бути 

гідним представником Малої академії наук.  

 

 

З повагою, Катерина Шалімова  


