
МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Шановні Члени журі, моїми хобі з дитинства була музика та література. Я 

граю на фортепіано, гітарі та займаюся вокалом. Під час навчання у школі моїм 

найулюбленішим предметом стала література. Крім програмових творів, я багато 

читаю художньої та наукової літератури. Ми часто обговорюємо з друзями та 

рекомендуємо один одному книги, фільми та музику. 

В ліцеї серед моїх друзів були старшокласники, які були слухачами Малої 

академії наук. Коли вони готувалися до захисту робіт та олімпіади з філософії, ми, 

молодші школярі, з цікавістю розпитували в них про їхні дослідження, читали 

літературу, яку їм рекомендували для підготовки до олімпіад, слухали їхні есе. 

Таким чином для мене відкрився світ філософії. Ставши слухачкою секції 

філософії в КМАНУМ, я брала участь в олімпіадах по філософії, різноманітних 

онлайн-школах. Минулого року я представила свою роботу «Фактори 

формування релігійності у світогляді підлітків» на секції теології, релігієзнавства 

та історії релігії, адже ця тема була дуже актуальною для мене та мого оточення. 

Розуміння методології філософського аналізу серіалів та ідея роботи 

прийшли до мене під час літньої онлайн-школи з філософії «Сер(е)альність»! Ми 

аналізували переглянуті під час школи серіали: «Орвілл», «Любов, смерть і 

роботи», «Вейко» та «Анна Болейн». Під час занять ми вчилися помічати глибинні 

сенси в серіалах, міркували над тим, які філософські ідеї в них закладені.  

Одним з завдань у літній онлайн-школі з філософії, була презентація 

«Філософський сенс/потенціал обраного серіалу». Я вирішила зробити доповідь 

про «Атаку титанів», адже саме тоді я дуже захоплювалася даним твором. Коли я 

захистила презентацію, мені на думку спало, що я б могла написати цілу наукову 

роботу по цій темі.  

«Атака титанів», на мою думку, є просто геніальним твором. Там є багато 

тем, що були й будуть актуальні поки існує людство. Спочатку ми з моїм науковим 

керівником хотіли писати роботу про філософські мотиви «Атаки титанів» в 

цілому. Але тема була дуже розпливчастою, і великою, тому ми зупинилися на 

відносинах між персонажами. 

За допомогою наукового керівника я опрацювала літературу з філософії, 

щоб зрозуміти та сформулювати власне бачення даної проблеми. Для аналізу 

взаємовідносин між персонажами, я опрацювала твори Платона «Банкет», Еріха 

Фрома «Мистецтво любові». 

Я планую продовжувати свою працю наступного року та поєднати 

релігієзнавство з філософським аналізом, адже працюючи над даною роботою та 

аналізуючи багато сучасних творів літератури та кіно, я бачу ідеї залучені з різних 

релігійних напрямків та їх спільність.  

 

 

З повагою       Єлізавета Жабковська 

 


