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Вельмишановний пане ректоре! 

Звертаюся до Вас з проханням розглянути мотиваційний лист та 

прийняти позитивне рішення щодо мого зарахування на навчання на історико-

філологічний факультет Міжнародного економіко-гуманітарного 

університету імені акад. С. Дем’янчука на бакалаврську програму за 

спеціальністю «014 Середня освіта. (Українська мова та література) 

 Дозвольте викласти причини, що мотивують мене до навчання за 

вищезазначеною освітньою програмою у Вашому закладі вищої освіти. Цього 

року я закінчив навчання у «Рівненській гуманітарній гімназії». Протягом 

навчання у школі найбільше мене цікавило вивчення Української мови та 

літератури. Я маю високі оцінки з цього предмету, брав участь у олімпіадах. 

Завдяки своїй працелюбності і наполегливості, я неодноразово займав призові 

місця. Задля поглиблення своїх знань у вільний від навчання час я намагався 

удосконалити свої навички спілкування. Це був неймовірно цікавий та 

незабутній  досвід, який суттєво розширив мій світогляд і допоміг  

переконатися у правильності обраного  шляху. 

Неодноразово мав можливість ознайомитися з інформацією на сайтах 

найпрестижніших університетів України, які здійснюють підготовку фахівців 

Української мови та літератури. Я переглянув їхні навчальні програми та 

дисципліни, які викладають студентам. Наостанок я вирішив зробити вибір на 

користь Вашого університету. Безліч чинників змусили мене обрати навчання 

в «Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені акад. С. 

Дем’янчука», а саме: 

1)досвідчений професорсько-викладацький склад;   

2)широке застосування новітніх інформаційних технологій у процесі 

вивчення іноземних мов;  

 3)адаптовані до європейських стандартів освіти навчальні плани і 

програми підготовки фахівців. 

4)обов’язкове вивчення двох іноземних мов;  

 5)забезпечення участі студентів у міжнародних конкурсах та проектах з 

можливістю отримання грантів для проведення наукових досліджень або 

подальшого навчання.  



 6)забезпечення участі студентів в науково-дослідній роботі.  

 7)можливість продовження навчання в магістратурі, а згодом і в 

аспірантурі. 

    Окрім цього, з інформації, розміщеної на сторінках факультету у 

соціальних мережах, мені стало відомо, що професорсько-викладацький 

колектив факультету співпрацює з багатьма освітніми закладами міста та 

області, де студенти мають можливість проходити педагогічну практику.  

Переконаний, що теоретична та практична підготовка, яку гарантує 

обрана мною освітня програма, допоможе стати справжнім фахівцем. Саме 

тому, прагну вступити до Вашого університету, адже сподіваюся, що завдяки 

навчанню у  МЕГУ, для мене відкриються широкі можливості,  і я готовий 

наполегливо навчатися, щоб їх реалізувати. 

Хочу запевнити, що мій вибір освітньої програми та спеціальності є 

цілком свідомий, оскільки в мене дуже багато рідних та знайомих, які є 

випускниками минулих років за цією спеціальністю і працюють на керівних 

посадах у закладах загальної середньої освіти. 

  Розумію, що навчання у Вашому університеті вимагає відповідальності 

та значних зусиль, однак вважаю, що зможу протистояти будь-яким можливим 

проблемам , здобути максимум знань  та  набути досвіду завдяки обраній 

освітній програмі.  

  Також  запевняю Вас, що я буду брати активну участь у студентському 

житті факультету та різноманітних наукових, виховних та спортивних заходах.  

Наостанок, заздалегідь дякую Вам, що розглянули мою заяву і сподіваюсь 

на Вашу позитивну відповідь.   

 

   З повагою ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


