
Вельмишановний пане ректоре! 

Звертаюся до Вас з проханням розглянути мотиваційний лист та прийняти позитивне 

рішення щодо мого зарахування на навчання на факультет журналістики Міжнародного 

економіко-гуманітарного університету імені акад. С. Дем’янчука за спеціальністю 061  

«Журналістика». 

 Дозвольте викласти причини, що мотивують мене до навчання за вищезазначеною 

освітньою програмою у Вашому закладі вищої освіти. 

   Цього року я закінчив навчання у «Назва школи». Протягом навчання у школі  цікавився 

різними професіями, однак найбільше мене зацікавила журналістика. Я маю високі оцінки з 

української,  англійської мов, української літератури, географії, історії та з інших предметів, які, 

на мою думку, є важливими для професії журналіста. Навчаючись у школі, за підтримки шкільної 

адміністрації, випускав шкільну газету, брав інтерв’ю в учнів та вчителів, коментував спортивні 

змагання. Спільно з учителем історії організував факультатив з журналістики для учнів нашої 

школи. 

     За роки навчання у школі, намагався набути якомога більше практичного досвіду у сфері 

журналістики. Тому я влаштувався на роботу в Інтернет-видання «Назва». Протягом останнього 

року самостійно та у співавторстві з іншими працівниками підготував для цього видання велику 

кількість статей, здебільшого з історії, проблем шкільного навчання, соціальних, політичних та 

інших питань міста. 

    Це був неймовірно цікавий та незабутній для мене досвід, який суттєво розширив 

світогляд і допоміг мені переконатися у правильності обраного  шляху. 

Працюючи над шкільною газетою та матеріалами для Інтернет-видання «Назва», я 

усвідомив, як багато мені потрібно вчитися для того, щоб писати  статті, брати цікаві інтерв’ю, 

знаходити та опрацьовувати матеріал, який би зацікавив читача. Тому  почав ознайомлюватися з 

інформацією на сайтах найпрестижніших університетів України, які здійснюють підготовку 

журналістів. Для цього  переглянув їхні навчальні програми та дисципліни, які викладаються 

студентам, прочитав біографії викладачів кафедр. 

    Ця кропітка робота допомогла мені зробити вибір на користь саме Вашого університету. 

Навчальна програма «Назва університету» побудована дуже цікаво та інформативно, велика 

кількість дисциплін стосується політичної журналістики, яку б я дуже хотів вивчати. Я дізнався 

про програми обміну студентів, у яких «Назва університету» бере участь і зрозумів, що, 

навчаючись у вашому університеті, я зможу черпати знання не лише у видатних українських 

вчених, але й закордонних. 

    Окрім цього, як мені відомо, багато викладачів факультету журналісти мають 

практичний досвід роботи, а факультет співпрацює з такими відомими виданнями як «перелік 

газет, журналів, онлайн видань», куди найкращі студенти можуть бути скеровані для 

проходження практики. Переконаний, що теоретична підготовка, ознайомлення з практичною 

журналістикою допоможе стати справжнім фахівцем. Саме тому  прагну вступити до Вашого 

університету, адже завдяки навчанню у мене відкриються широкі можливості і готовий 

наполегливо навчатися, щоб їх реалізувати. 

  Розумію, що навчання у Вашому університеті вимагає відповідальності та значних зусиль, 

однак вважаю, що зможу протистояти будь-яким можливим проблемам та здобути максимум 

знань і набути досвіду завдяки обраній освітній програмі. Впевнений, що зможу не лише добре 

навчатися, але й сподіваюся стати гідним членом студентського товариства Вашого університету. 

   Дякую за увагу та присвячений час. 

   З повагою 

 


