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Вельмишановний Юріє Олеговичу! 

 

Звертаюся до Вас із проханням розглянути мій Мотиваційний лист щодо 

вступу в Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 

за бакалаврською освітньо-професійною програмою «Маркетинг». Ваш 

університет славиться багатьма відомими іменами, широким спектром 

спеціальностей, має власні традиції, майже столітню історію, що підтверджує 

підготовку справжніх професіоналів своєї справи, тому я прагну продовжити 

свій шлях у Вашому закладі вищої освіти. 

Цьогоріч я закінчила навчання у «назва школи» і маю хороші оцінки з 

профільних предметів (математика, економіка, англійська мова), а також 

цікавлюсь іншими навчальними дисциплінами цієї спеціальності, які не 

входять у шкільну програму. Зокрема, мене зацікавили такі напрямки як 

менеджмент, маркетинг, бізнес-аналіз. Мій інтерес до цих дисциплін дозволив 

мені брати участь у різних змаганнях та олімпіадах. Я зайняла перше місце 

на «назва олімпіади» і друге місце на «назва олімпіади». 

Я хочу стати підприємцем і вважаю, що Ваш університет може допомогти 

мені перетворити цю мрію в реальність. На мою думку, успішний підприємець 

повинен бути впевненим, відкритим, креативним, пристрасним та здатним до 

ризику. 

У навчальній програмі Вашого університету усі предмети здаються мені 

цікавими та актуальними, особливо курси з Інтернет-маркетингу, Start-up 

проєктування, реклами та PR, тому що це та сфера, де я хотіла б 

спеціалізуватися. Переконана, що практичні заняття з цих навчальних 

дисциплін та практика на підприємствах, проходження якої забезпечує Ваш 

університет, допоможуть мені здобути необхідні знання та набути навичок. Я 

впевнена, що ця програма допоможе мені розвинути себе як професіонала, 

лідера команди та виховати навички спілкування, які необхідні для майбутньої 

кар’єри. Я вірю в те, що знання, уміння і навички, які я отримаю, навчаючись 

в університеті, допоможуть стати справжнім фахівцем-маркетологом. 

Дякую за ваш час та увагу і сподіваюся стати частиною Вашого 

студентського колективу. 

 

 

З повагою, ____________________            ___________________ 
(Підпис)                                         (Прізвище, ініціали) 
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