
                                         Мотиваційний лист 

Шановні Члени журі, 

тема мого дослідницького проєкту: «Популярна українська література кінця ХХ –  

початку ХХІ століття. Есеїстика Василя Махна». 

Початок третього тисячоліття відзначається серйозними негативними 

тенденціями в культурі, серед яких – глобальне падіння інтересу до читання, 

особливо серед молоді. У наш час спостерігається криза читання не лише в Україні. 

У багатьох, навіть розвинутих країнах світу, відбувається зниження інтересу 

населення до друкованої продукції. Не можна сказати, що люди не читають взагалі, 

адже вони перечитують інформацію в соцмережах, sms-повідомлення тощо. Проте  

з-поміж великої кількості існуючих жанрів художньої літератури в читачів  

викликають інтерес лише деякі. 

Що стосується особисто мене, то я дуже люблю читати. Чи то твори класичних 

жанрів, чи то сучасні – усе викладає інтерес. Адже, завдяки книзі, ти можеш 

потрапити в давно минулі часи, у ту атмосферу життя, яка існувала на певному 

історичному етапі. Або в далекі чи навіть вигадані фантастичні світи. Шкода, що 

зараз не всі люди розуміють, наскільки важливо читати, наскільки цікаво 

спілкуватися з начитаними співрозмовниками. Я впевнена, що кожен зміг би знайти 

книгу для себе в сучасному світі, адже для цього є так багато можливостей.  Хоча 

років п’ять тому я також небагато читала, але батьки почали купувати дуже цікаві 

книги, і я читала, і читала... Зараз намагаюсь розширяти свій кругозір і читати не 

тільки те, що подобається, а й класику та сучасні книги. Неодноразово чула, як 

учителька української мови та літератури захоплювалася досягненнями свого 

викладача з університету. Зараз він лауреат багатьох літературних премій не тільки 

українського, а й міжнародного рівня. Мені стало цікаво – і от я вже читаю збірку 

есеїв Василя Махна «Уздовж океану на ровері». Саме так я вирішила дослідити, що 

цікаво читати моїм одноліткам, а також розповісти про власне знайомство із 

сучасним письменником та його творчістю.  

У мене вже був досвід захисту проведених досліджень в МАН, я брала участь у 

заходах з нагоди Всесвітнього Дня Гідності в рамках проекту «Жити далі», тому 



приступаючи до роботи, я не боялася труднощів, бо вже був чіткий план, посилання 

на наукові дослідження, інтерв’ю із зазначеної теми, відеоролики, а найголовніше – 

власна зацікавленість.  

Завдяки цій роботі, зрозуміла, що постійно треба вдосконалювати те, що ти 

знаєш, шукати не тільки у Вікіпедії, а й намагатися читати якнайбільше, 

збагачуючись духовно й морально, відкриваючи для себе багато нового.  

У майбутньому хочу стати прокурором. Хоч це ніяк не пов’язано з темою мого 

проєкту, але така професія є для мене найцікавішою - ще з другого класу мріяла 

бути людиною, яка робить світ чесним і справедливим. 

                                                                 З повагою 

 Дудка Марія 
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