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Шановний Андрію Валерійовичу! 

 

      Звертаюся до Вас з приводу вступу на навчання до Державного університету 

економіки і технологій за унікальною освітньою програмою «Міжнародна 

інформація та журналістика». 

      Цього року я закінчила навчання у Криворізькій загальноосвітній школі № . 

Упродовж навчання у школі я цікавилася різними професіями, однак найбільше 

мене зацікавила журналістика. Я маю високі бали з української та англійської 

мов, літератури, географії, історії та з інших предметів, які, на мою думку, є 

важливими для цієї професії. Навчаючись у школі, я, за підтримки шкільної 

адміністрації, випускала шкільну газету, брала інтерв’ю у школярів та вчителів, 

коментувала спортивні шкільні спортивні змагання. Спільно з нашим учителем 

історії організувала факультатив із журналістики для учнів нашої школи. 

     Ще у школі я намагалася здобути якомога більше практичного досвіду у сфері 

журналістики, тому і влаштувалася на роботу в Інтернет-видання «Шкільне 

життя». Упродовж  останнього року я самостійно та у співавторстві з іншими 

працівниками підготувала для цього видання велику кількість статей, 

здебільшого з проблем шкільного навчання (з точки зору учнів), соціальних, 

політичних та інших питань міста. Це був неймовірно цікавий та незабутній для 



мене досвід, який суттєво розширив мій світогляд і допоміг мені переконатися у 

правильності обраного мною шляху. 

      Працюючи над шкільною газетою та матеріалами для Інтернет-видання 

«Шкільне життя», я усвідомила, як багато мені потрібно вчитися для того, щоб 

писати високоякісні статті, готувати цікаві інтерв’ю, знаходити та опрацьовувати 

матеріал, який би зацікавив читача. Тому я почала ознайомлюватися з 

інформацією на сайтах найпрестижніших університетів України, які здійснюють 

підготовку журналістів. Для цього я переглянула навчальні програми та 

дисципліни, які викладають студентам, прочитала біографії викладачів кафедр. 

Ця кропітка робота допомогла мені зробити вибір на користь саме Вашого 

університету, бо  навчальна програма  побудована дуже цікаво та інформативно. 

Велика кількість дисциплін  дозволяє зануритися у міжнародну політику та 

глобальні процеси; вивчити  як мінімум дві іноземні мови, опанувати 

комунікаційний інструментарій, який сьогодні потрібен як в державному, 

громадському, так і в бізнес-секторі; навчатися у професіоналів журналістської 

справи та науковців, що досліджують сучасні тренди розвитку міжнародної 

спільноти; пройти реальну практику з 2 курсу в мас-медіа, інформаційних 

агенціях та міжнародних компаніях; будувати особисту освітню траєкторію, мати 

право обирати на кожному курсі дисципліни за власним бажанням. 

       Я переконана, що це дозволить мені отримати не лише теоретичну 

підготовку, але й практично оволодіти міжнародною журналістикою та стати 

справжнім фахівцем. Саме тому я прагну вступити  до Вашого університету, щоб 

досягнути своєї мети!  Для цього я готова наполегливо навчатися! 

 

     Щиро дякую за розгляд мого мотиваційного листа! 
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