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Вельмишановний Віталіє Анатолійовичу! 

 

Звертаюсь до Вас з проханням розглянути мій мотиваційний лист та 

прийняти позитивне рішення щодо мого зарахування на навчання до 

факультету географії, історії та туризму ПВНЗ «Міжнародний економіко-

гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука» 

за спеціальністю 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» на 

освітню програму «Туризм». 

Метою вступу на освітню програму «Туризм» є прагнення збагатити свої 

знання, зробити свій внесок у розвиток  культури та економіки України, 

сприяти організації рекреаційно-туристичної діяльності на території країни, 

активізувати внутрішній туризм України. Можливість подорожувати, вивчати 

рекреаційно-туристичний потенціал України та світу мене надихає та 

стимулює. Навчання на освітній програмі «Туризм» дозволить мені стати 

кваліфікованим фахівцем з туризму, конкурентоспроможним на ринку праці. 

МЕГУ розглядаю як трендовий та сучасний університет, що водночас має 

свої традиції та давню історію. Зі слів старших друзів, знаю, що МЕГУ 

славиться своїми цифровими технологіями та інноваціями в навчанні та 

досвідченим професорсько-викладацьким складом. Переконаний, що 

підготовка, яку гарантує обрана мною освітня програма, допоможе стати 

справжнім фахівцем, саме тому, прагну вступити до Вашого університету та 

готовий наполегливо працювати. 

Маю знання та навички роботи офісних програм, програмування, дизайну, 

обслуговування ПК, оскільки впродовж 2-х років навчався на курсах 

комп’ютерної діагностики за освітньою програмою та отримав кваліфікацію 

оператора персонального комп’ютера та сертифікат Навчального центру 

«Гранд» (Ліцензія МОНУ №527014. 15.01.2018.).  

Додатково вдосконалюю знання з англійської мови. Умію аналізувати, 

відстоювати свою думку, комунікабельний.  

Цікавлюся та граю у футбол. Брав участь у шкільних командних іграх з 

баскетболу. Готовий брати участь у студентському житті університету. 

Мій вибір освітньої програми «Туризм» та спеціальності 242 «Туризм» є 

цілком свідомий, розумію, що навчання у Вашому університеті вимагає 

відповідальності та значних зусиль, вважаю, що зможу протистояти будь яким 

можливим проблемам, здобути знання та набути навички завдяки обраній 

освітній програмі. 



Щиро дякую за виділений час та розгляд мого мотиваційного листа. 

 

З повагою, ПІП абітурієнта.  
 


