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Шановний Юрію Михайловичу! 

 

Я звертаюся до Вас цим мотиваційним листом, оскільки прагну 

вступити на навчання до Запорізького державного медичного університету за 

ступенем магістра спеціальності 222 Медицина освітня програма «Медицина». 

Як мені відомо, Ваш університет є одним з найкращих закладів вищої освіти в 

Україні, який готує першокласних фахівців даної спеціальності. 

Цього року я закінчую навчання у Гімназії № 1, дуже багато часу я 

приділяла поглибленому вивченню предметів, які мають безпосередній зв'язок 

з медициною і конче потрібні мені для вступу до вашого закладу. Я маю високі 

оцінки з української мови та літератури, біології, хімії, математики та інших 

предметів. Мій значний інтерес до біології та хімії дозволив моїм вчителям 

залучити мене до участі у змаганнях та олімпіадах різних рівнів, де я здобувала 

призові місця. В 2020 році наш клас був на екскурсії в ЗДМУ, і після 

побаченого, я з остаточною впевненістю вирішила бути студенткою Вашого 

університету. Також, останні два роки навчання у школі, я відвідувала 

підготовчі курси в Запорізькому державному медичному університеті і була у 

захваті від викладання предметів викладачами університету. Завдяки курсам я 

закріпила свої знання та отримала нові. 
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Я щиро прагну отримати спеціальність лікаря в Запорізькому 

державному медичному університеті. Особливо мене цікавить хірургія, 

оскільки мої батьки працюють за цією професією і також отримали знання та 

дипломи Вашого університету. Я хотіла б продовжити нашу сімейну гілку, та 

стати першокласним хірургом завдяки отриманим знанням у ЗДМУ.  

Ознайомившись з інформацією на сайті університету, я довідалась, 

що студенти мають можливість брати участь у дослідницьких проєктах, 

проходити практику у лікарнях. Я переконана, що поєднання теоретичного 

навчання та практики є найкращим шляхом для покращення професійних 

навичок. 

Також студенти мають можливість навчатися в найкращих 

університетах Європи в рамках програми міжнародного обміну. Це дає 

можливість студентам навчатися та переймати досвід не лише в українських, 

але й у європейських лікарів. 

Я розумію, що навчання у Вашому університеті вимагає високого 

рівня знань, відповідальності та значних зусиль, однак хочу Вас запевнити, що 

я справлюсь з усіма складнощами та отримаю максимум знань і досвіду 

завдяки обраній освітній програмі. Зможу не лише добре навчатись, але й 

стану гідним членом студентської ради. 

Я хотіла б подякувати Вам за час і зусилля, які ви вклали у розгляд 

мого листа.  

 

З повагою, Світлана Петренко! 

 

 


