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МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Я, Калинюк Вікторія Іванівна, народилася на Закарпатті у багатонаціональній 

родині: мій батько Калинюк Іван Миколайович – українець, мати Еріка Яношівна (Ерди) 

– угорка. З дитинства я розмовляла вільно українською та угорською мовами. Початкову 

і середню школу закінчила з українською мовою навчання, а з 7 класу навчалася в 

Тячівському ліцеї-інтернаті з угорською мовою навчання. Любов до мови й літератури 

привила мені моя вчителька української мови та літератури – Нодь Аніта Золтанівна, яка 

є випускницею Закарпатського угорського інституту ім. Ф. Ракоці ІІ. Саме вона 

розповіла нам, ще семикласникам, про свій вищий навчальний заклад і навчання в ньому. 

Мене зацікавило тоді, що в цьому інституті не лише забезпечують належний рівень 

знань, але й проводиться активна позааудиторна робота: заняття в гуртках за інтересами 

(народна хореографія, вокальний, театральний, туристичний тощо), заняття з 

фізкультури теж відбуваються у гуртках (спортивна гімнастика, баскетбол, волейбол, 

футбол і т. д.), проводяться навчальні екскурсії (наприклад, до Нагуєвичів і Львова, де 

народився і жив Іван Франко; до Чернівців – батьківщини Ольги Кобилянської); є 

можливість навчання за програмою Еразмус+ в університетах Угорщини, Словаччини, 

Румунії. Окрім того, Аніта Золтанівна завжди захоплювалася красою самого інституту, 

світлими теплими аудиторіями, просторими спортзалом і майданчиком, величезним 

атріумом, затишним двориком та гуртожитком з усіма зручностями, що розташований 

на території інституту. 

Важливо, що у цей важкий для нас час всі студенти отримують диференційовану 

стипендію, що також стимулює до навчання. Ще для мене вагомо, що Берегово 

розташоване неподалік мого рідного міста, а це дасть змогу приїжджати додому кожного 
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тижня на вихідні. Усі ці фактори вплинули на моє рішення вступити саме до цього 

навчального закладу, де, я переконана, здобуду належні знання і повернуся в рідну 

школу висококваліфікованим учителем, здатним допомогти діткам вивчити як 

українську, так і угорську мови, адже це так важливо у нашому багатомовному регіоні. 

Я розумію, що успіх у будь-якій сфері життя залежить і від нашої комунікативної 

грамотності: мудро мислити і грамотно висловлюватися – цьому я сподіваюся навчитися 

в інституті. Переконана, що ці навики допоможуть мені реалізуватися в житті. 

Протягом навчання в ліцеї найкращих результатів я досягла саме з гуманітарних 

дисциплін: по 11 балів з української та угорської мов, по 12 балів з української та 

зарубіжної літератур, 10 з історії України. Середній бал додатка до свідоцтва – 10. 

Протягом трьох останніх років регулярно брала участь в олімпіадах з цих дисциплін: 

2020 р. стала переможцем ІІ етапу олімпіади з української мови та літератури (2 місце), 

2021 р. 1 місце на ІІІ етапі з угорської мови та літератури, 2021 – 2 місце на захисті 

наукових робіт МАН з літератури (ІІ етап). 

Протягом 2020 – 2022 років була активним учасником шкільного театрального 

гуртка та редактором шкільної газети.  

Люблю читати художню літерату, особливо сучасну. Мої улюблені письменники 

– Стівен Кінг і Макс Кідрук, які зацікавили мене жанром технотрилеру. Ще одне моє 

хобі останніх років – вивчення іноземних мов: я із задоволенням дивлюся фільми 

англійською та німецькою мовами і планую у майбутньому скласти мовні іспити, щоби 

мати змогу продовжувати навчання в магістратурі, а також, щоб вільно спілкуватися, 

подорожуючи світом. 

Мрію вступити до обраного навчального закладу, ходити на заняття і здобувати 

знання, знайомитися з новими людьми й подорожувати, поширювати свій світогляд і 

набувати професійних навичок, щоб стати цікавою людиною, висококваліфікованим 

фахівцем, улюбленим учителем, щоб мої вчителі й батьки пишалися мною. 

 

 

 


