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Шановний пане Володимире! 

 

Звертаюся до Вас щодо вступу до Харківського національного 

економічного університету імені Семена Кузнеця з метою навчання у 

всесвітньо відомому центрі науки і освіти, діяльність якого спрямована на 

підготовку компетентних фахівців не тільки для України, а ще й для 40 країн 

світу.  Відомо, що якість підготовки фахівців в університеті підтверджується 

тим, що тільки за останні 5 років більше 300 випускників отримали не тільки 

українські дипломи, а й дипломи провідних європейських університетів 

Франції та Австрії за програмою подвійного диплому. 

На сьогодні в університеті діють міжнародні центри, відвідувачі яких 

отримують усі необхідні інформаційно-консультативні послуги стосовно 

політики та досліджень відповідних організацій, функціонують студентські 

гуртки, і це дає можливість брати участь у неформальних освітніх заходах, 

розвивати креативність, логіку мислення, уміння приймати рішення, сприяти 

розвитку лідерських якостей.  

Цього року я завершую навчання в «___назва закладу освіти__» і 

наполегливо  готуюсь до вступу до економічного університету.  Останній час 

посилено вивчала предмети, які можуть знадобитися під час навчання в 

університеті. У мене високі оцінки з математики, історії України, англійської 

мови. Окрім цього, я закінчила спеціальні підготовчі курси та маю відповідні 

сертифікати. Тому вважаю, що знання з таких навчальних предметів, як 



математика, економіка, англійська мова стануть у нагоді, а участь у 

різноманітних олімпіадах, конкурсах, заходах допоможе в особистому 

зростанні та розвитку самоорганізації й гнучкості мислення. 

На мою думку, навчання в економічному університеті дозволить 

отримати професію, яка є перспективною, затребуваною та передбачатиме 

можливості для реалізації особистих якостей у професійній діяльності. Під час 

навчання є перспектива проходження практики за кордоном, що для мене є 

суттєвою перевагою у фаховій та мовній підготовці. 

Наприкінці хочу сказати, що я щиро прагну навчатися за спеціальністю 

«___назва___», яка найкращим чином сприятиме моєму розвитку як фахівця 

високого рівня. 

Дуже дякую, що розглянули мій мотиваційний лист та сподіваюсь на 

Вашу позитивну відповідь. 

 

 

З повагою   ________________          Лідія КАРПЕНКО 


