
МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Шановні члени журі! 

З самого дитинства цікавилася у батька, який працює юристом, темою 

вибору професії. Мені хотілося захищати права людей, які зіштовхувались з 

несправедливістю. Спочатку це були просто мрії, але зараз у більш досвідченому 

віці, дитяча мрія переросла у мою ціль. Я почала цікавитися які предмети 

потрібно для вступу у ЗВО, що таке закони, як працюють різні юридичні 

установи.  

Зараз я зупинилася з вибором професії та просто вивчаю правознавство. У 

цьому мені допомагають мої наукові керівники та мій учитель, з яким я 

готувалася до олімпіади з правознавства. Я усвідомлювала, що це дуже тяжка 

праця і цьому потрібно буде присвячувати більшу частину свого часу. 

Раніше я ніколи не могла подумати що мене зацікавить ця тема. Але під 

час спілкування з підлітками, які мали досвід працевлаштування під час канікул 

та в позаурочний час, я зрозуміла, що вони мало обізнані зі своїми правами й 

тому їхні умови праці часто були із порушенням чинних санітарних норм та 

законодавства. Дослідивши дану проблему, я зрозуміла, що проблема не тільки 

у тому, що роботодавці не дотримуються законодавства, але й у тому, що 

більшість дітей, батьків та самих роботодавців просто мають низький рівень 

правової обізнаності. Ще я дізналася, що в країнах Європи провідним принципом 

є пріоритетність освіті та працевлаштування неповнолітніх повинно відбуватися 

на умовах, які не зашкоджують процесу здобуття повноцінної освіти. Тому 

напрямком свого дослідження я обрала трудові правовідносини здобувачів 

загальної середньої освіти, а саме проблеми, які існують в Україні та можливості 

поліпшення ситуації, в тому числі й силами самих підлітків. 

Іноді мені кажуть, що юристів багато, що справедливості немає і не буде, 

але я вірю, що цей світ можна змінити. Взірцем для мене є правозахисниця 

Олександра Матвійчук, яка під час спілкування з учасниками фестивалю 

шістдесятництва та дисидентського руху, який щороку проводить НЦ «Мала 

академія наук України» сказала: «Справедливості не було і не буде, але це не 

означає, що за неї не потрібно боротися». 

 

 

З повагою        Дар’я Білецька 


