
Мотиваційний лист 

Шановні  Члени журі, 

тема мого дослідницького проєкту: «Назви почуттів в українських 

прислів’ях». 

На мою думку, українські прислів’я - невичерпне духовне джерело, яке  

збагачує й прикрашає українську мову, робить її милозвучнішою. Узяті з різних 

джерел народної словесності на основі безпосередніх спостережень за навколишнім 

життям, вони відзначаються влучністю вислову й зосередженням думки. Наші 

українські прислів’я дуже колоритні, влучні та дотепні. На жаль, сучасні молоді 

люди досить рідко вживають перлини народної мудрості. Ідея віддати перевагу їм у 

роботи, на мою думку, є внеском до популяризації паремій. Своїм проєктом я хочу 

запобігти можливим виявам упередженого ставлення щодо прислів’їв.  

Афоризми завжди перебувають у розвитку, вбирають у себе матеріал з інших 

жанрів фольклору, художньої літератури, публіцистики. Тому причинами, які 

зумовили мій вибір, були  художня довершеність та глибокий зміст народної 

творчості, а також відсутність фундаментальних досліджень та вивчення прислів’їв 

із назвами почуттів. Мобільний додаток Castbox став першим кроком на шляху до 

написання моєї роботи. На цьому ресурсі я прослухала декілька епізодів подкасту 

"Ukrainian Lessons Podcast" про прислів’я та приказки та усвідомила різницю між 

ними, зокрема головну особливість прислів’їв - їхній повчальний зміст. Це 

спонукало мене до подальшого аналізу прислів’їв, які виступають засобами 

узагальнення народного досвіду, висміювання, надання порад, навчання мудрості. 

Приступаючи до дослідження, я думала, що найбільшими труднощами будуть 

відсутність або недоступність тих чи інших джерел, однак виявилося, що в багатьох 

словниках та збірках прислів’я подають разом з приказками, не вважаючи за 

необхідне якось виокремити їх. 

Ким я бачу себе в майбутньому? Однозначно хорошою людиною, яка завжди 

готова буде допомогти не лише на словах. Щодо майбутньої професії, як і будь-хто 

інший, я не знаю, як і що буде за хвилину, яка професія чекає мене в майбутньому. 

Головне, щоб це була не лише робота, а те, що приносить задоволення. Кажуть, що 



ми - ковалі власної долі, проте чи дійсно це так? Бо значний вплив на це мають і 

оточення, і стан держави, і безліч інших чинників, які від нас не залежать. Я зроблю 

все, щоб стати людиною, яка володіє інформацією й несе її в соціум.  

З повагою 

Оксана Бондаренко 
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