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Шановний Андрію Валерійовичу! 

 

     Звертаюся до Вас з приводу вступу на навчання до Державного 

університету економіки і технологій на спеціальність 028 «Менеджмент 

соціокультурної діяльності», на яку вперше цього року здійснюється набір за 

освітньою програмою «Менеджмент креативних індустрій».  Моя мета - 

отримати якісну освіту, яка стане основою моєї конкурентоспроможності на 

ринку праці; здобути гарні комунікативні і мовні навички; вивчати окремі 

курси англійською мовою; набути якісних знань та навичок у сфері project-

менеджменту; стажуватися за кордоном у рамках програми подвійних студій 

та Erasmus+; використовувати досвід практиків із різних креативних сфер; 

практикуватись у сфері креативних індустрій, починаючи з 1 курсу. Вважаю, 

що саме ДУЕТ надасть мені можливість проявити креативність: навчить 

створювати сучасні соціокультурні проєкти, використовуючи при цьому 

інноваційні методи і технології, набути навичок в організації традиційних та 

новітніх форм дозвілля. 

     У червні цього року я закінчила навчання у Криворізькій загальноосвітній  

школі № і отримала атестат з відзнакою. Найвищі оцінки я здобула з 

математики та інформатики, а також маю високі бали з інших гуманітарних 

наук, таких як українська література та історія України. Переконана, що ці 

навчальні дисципліни допоможуть підготуватися до навчання на цій 

бакалаврській програмі. Однак найбільшу мою зацікавленість становлять саме 



національні звичаї, обряди, які представлені в українській літературі, які я 

вивчала не лише в межах шкільної програми, але й  самостійно. Неодноразово 

була організатором, учасником різноманітних творчих заходів: вікторини «У 

пошуках істини», квестів «Загадаю – відгадай», «Історія моєї вулиці», свят  

«Писанка», «Святвечір», «Випускний бал». Мені було цікаво організовувати 

заходи, які привносять у наше життя щастя. Я розумію,  фахівець, який працює 

сьогодні у соціокультурній сфері, - особистість різнопланова. Вона має 

поєднувати у собі якості керівника, економіста, організатора, управлінця, 

творця, психолога, рекламіста, спеціаліста зі зв'язків із громадськістю та 

багато іншого. Я відчуваю, що моя пристрасть до організації заходів дозволить 

мені досягти значних успіхів упродовж навчання  на цій спеціальності. 

          Сподіваюся, що мені вдалося переконати Вас у своїх здібностях та 

вмотивованості у виборі спеціальності! Я дуже сподіваюся на Вашу позитивну 

відповідь та всім серцем прагну почати вчитися в університеті! 

 

 

12.07.2022                                                                                                                                                                                                                                     

Підпис 

 


