
Привіт дорогий друже! 

Коли ти будеш висилати нам свою «космічну» роботу на конкурс 

комп'ютерних технологій «Ми - діти Галактики»,  разом з роботою та 

обов’язковим додатком до неї надсилай нам Мотиваційне есе про свій 

проект. 

Для чого це? Так як конкурс буде проходити заочно, нам би хотілося більше 

дізнатися про тебе, твої захоплення, а також про твою представлену на 

конкурс роботу. Уяви, що це захист твого проекту, де глядачі 

перетворюються у читачів! 

Що повинно містити Мотиваційне есе? 

Відповіді на такі запитання:  

• Хто ти і чим захоплюєшся (крім комп'ютерних технологій)? 

• Як давно ти захоплюєшся комп'ютерними технологіями і чому тобі це 

цікаво? 

• Про що або про кого твоя робота (тут ти можеш більш докладно описати і 

розкрити деталі)? 

• Як ти її створював і скільки часу на це пішло (тут описуй програми та 

інструменти, які використовував, вкажи літературу або відео, яке тобі 

допомогло та інші деталі, які зіграли важливу роль у створенні твоєї роботи, 

а також вкажи час, який ти приділив цьому)? 

• Чому ти вибрав саме цю роботу (тему)? У чому її посил, мета. Одним 

словом, що вона несе в собі (тут потрібно звичайно подумати, але ми 

впевнені, що ти знайдеш відповідь на це важливе питання)? 

• Можливо ти захочеш доповнити свою розповідь ще важливими аспектами? 

Ми будемо тільки раді цьому! 

Питання закінчилися, тепер трохи правил (їх зовсім небагато, правда!). 

 Пиши своїм стилем, так як ти хочеш, на питання відповідай в будь-якій 

послідовності, головне відповідай на них! 

  По можливості пиши есе самостійно. Нам дуже важливо почути твої 

думки, твої ідеї. Якщо раптом ти не можеш написати сам, допускається 

допомога викладача або іншого дорослого, але головне, щоб ти доніс 

саме свої думки, добре? 



 Мотиваційне есе створюється в Microsoft Word, пишеться 

стандартним шрифтом, розміром 14 не більше двох аркушів А4. 

 Есе пишеться українською або російською мовами. 

 Допускається доповнювати есе малюнками і іншими деталями 

для розкриття есе. 

 Написання есе теж додає додаткових балів до твоєї роботи, тож 

натхнення тобі! 

 

Чекаємо на твої роботи ! Нехай щастить!  

 

 


