
Шановний Віталію Анатолійовичу! 
Звертаюся до Вас із приводу вступу до Міжнародного економіко-

гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. Прошу 

розглянути мою кандидатуру як майбутнього студента. 

Для вступу обрав ввірений Вам заклад, оскільки чув багато схвальних 

відгуків від випускників університету. Відвідавши офіційний сайт, надав 

перевагу спеціальності «Психологія».  

Чому я хочу взяти участь у навчанні за освітньою програмою  Психологія? 

Відповіді очевидні: хороша репутація високоякісних стандартів освіти, 

висококваліфіковані викладачі, набуття теоретичних знань та практичні заняття 

й тренінги, а ще прагнення до постійного вдосконалення та віра у власні сили. 

Обрав фах за освітньою програмою  Психологія тому, що психічний стан 

та психологічне здоров’я людини є вкрай важливим. Багато людей переживають 

виснаження, спустошення, втому, відчувають тривогу й паніку, особливо в 

умовах невизначеності (ковід, пандемія, військові дії). Робота психолога 

допоможе людям підтримувати здоровий психічний стан в критичних умовах та 

у звичайній повсякденній праці. В наш нелегкий час на ринку праці потрібні 

фахівці нової формації, які надаватимуть психологічну допомогу й підтримку 

людям у регіоні й України в післявоєнний час і сприятимуть її відбудові.   

У червні 2022 року я закінчив 11 клас. Навчався в класі з поглибленим 

вивченням математики. Надаю перевагу предметам гуманітарного циклу. Рівень 

моїх навчальних досягнень достатній і високий. Додатково вивчав англійську і 

польську мови. Брав активну участь у житті школи. Займаюся футболом, люблю 

спорт (зможу в майбутньому  брати участь у спортивних змаганнях на першість 

міста, області серед освітніх закладів).  

Вольовий, цілеспрямований, умотивований, толерантний, винахідливий, 

упевнений у собі, енергійний. Маю нестандартне мислення, лідерські здібності 

та можу у майбутньому повести за собою колектив. Умію відстоювати власну 

думку. 

Очікую, що ця освітня програма дасть мені змогу отримати теоретично-

практичні знання, які допоможуть ефективно працювати на розбудову України. 

Адже навчання є однією з форм інвестицій у розвиток людського капіталу, 

спрямованих, зокрема, на підвищення якості виконуваних робіт. Це платформа 

для надання можливостей вдосконалити певні компетенції або придбати нові.  

Наостанок, хочу подякувати Вам, що розглянули мою заяву і сподіваюсь 

на Вашу позитивну відповідь. 

 

З повагою, ______________ 


