
 

Шановний Віталій Анатолійович! 

Звертаюсь до Вас з приводу вступу в МЕГУ імені академіка Степана 

Дем’янчука на спеціальність 017 Фізична культура і спорт в якій дуже 

зацікавлений. Був ознайомлений з сайтом МЕГУ імені академіка Степана 

Дем’янчука, і зрозумів, що хочу навчатись саме у Вашому університеті, який є 

відомим та перспективним в Україні, зокрема на Рівненщині. 

Я вирішив, що стану вчителем фізичної культури або спортивним 

тренером. Це рішення підтримали мої батьки та друзі. Ця професія сповнена для 

нових поворотів, знайомство з цікавими людьми, відомими спортсменами та 

тренерами. 

Перш, ніж подати документи, я визначився з навчальним закладом, і це 

МЕГУ імені академіка Степана Дем’янчука, історія якого налічує 30 років. В 

мене є знайомі, які тут навчались, розповідали про студентське життя, умови 

навчання. Я дізнався про кафедру і був приємно вражений тим, що майже всі 

викладачі – кандидати наук, доценти, а окремі мають ще й високі спортивні 

звання. Особливо приємно вразила мене матеріальна база: сучасний спортивний 

комплекс з тренажерними залами, ігровим залом, чудовим плавальним басейном 

та стадіоном. Я завжди мріяв стати хорошим фахівцем з фізичної культури і 

спорту, любив уроки фізичної культури, особливо ігрові види. Ця любов у мене 

від мого шкільного вчителя фізичної культури. Я приймав участь у шкільних, 

районних і обласних змаганнях. Знаю, що за допомогою фізичних вправ можна 

досягти не лише спортивних результатів, а й допомогти при лікуванні різних 

захворювань. Переконаний, що лише фізично здоровій людині більш легко 

проявити себе в різних галузях знань, а коли треба, стати гідним захисником 

України. 

Я хотів би стати таким фахівцем, щоб переконати і навчити молодь, бути 

фізично активними, зробити все, щоб заняття фізичними вправами стало для них 

потребою, було престижним, модним, приносило задоволення, щоб в житті 

молодих людей не було місця шкідливим звичкам. 

Я сподіваюсь, що навчання в МЕГУ імені академіка Степана Дем’янчука 

дозволить отримати професію, яка є перспективною та передбачатиме 

можливості для реалізації особистих якостей у професійній діяльності. 

Будучи активним у школі, мені важливо було знати, як проходить 

студентське життя, чому новому я можу навчитись. Друзі і знайомі розповіли 

про різноманітні конкурси, фестивалі, про креативність їх проведення, про інші 

факультетські заходи. Що стосується обраної мною спеціальності, то це ще й 

туристичні походи, флеш-моби, цікаві наукові дослідження, участь в різних 

міжнародних програмах, можливість займатися в різних спортивних секціях, 

приймати участь в змаганнях з різних видів спорту. 

Я щиро прагну навчатися саме у Вашому університеті, бо переконаний, що 

саме тут я можу отримати необхідні знання та навички для досягнення своєї мрії, 

зможу розвинути себе як професіонал, навчитись комунікувати, набути 

лідерських амбіцій, які необхідні для моєї майбутньої кар’єри. 

Я переконаний, що буду хорошим студентом, бо докладу для цього 

максимум зусиль, а Ваш університет забезпечить мені найкращі можливості для 

ефективного навчання. 

Щиро вдячний за Ваш час і увагу. Сподіваюсь, що незабаром зможу стати 

студентом МЕГУ імені академіка Степана Дем’янчука. 
 

З повагою,                                                     


