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Шановний Олександре Івановичу! 

 

Я пишу цей мотиваційний лист, бо прагну навчатися в Уманському 

державному педагогічному університеті імені Павла Тичини на бакалаврській 

освітньо-професійній програмі «Економіка». Мене надзвичайно цікавить 

можливість у майбутньому розпочати кар’єру у сфері бізнесу, тож я 

зацікавлений навчатися саме за цією програмою. На мою думку, професією, 

яка враховує і мої нахили, і суспільну ситуацію, є економіст, тому я обираю 

спеціальність «Економіка». Я вважаю, що професія економіста дуже 

перспективна, затребувана, і, що дуже важливо, відповідає моїм особистим 

якостям. І я щиро сподіваюся внести свій вклад в економічний розвиток і 

загальне процвітання своєї країни. 

Завершуючи останній рік навчання у «назва школи» школі, я витратив 

чимало часу і зусиль вивчаючи предмети, що відображають мою професійну 

зацікавленість. Я маю найвищі оцінки з таких предметів як математика, 

економіка, правознавство. Брав активну участь у різних змаганнях та 

олімпіадах, займав призові місця. Так, наприклад, я зайняв перше місце 

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

також дуже цікавить можливість роботи в команді, участь у наукових та 

професійних заходах, що організовуються Уманським педуніверситетом імені 

Павла Тичини. Я впевнений, що участь у цих видах діяльності допоможе мені 

на шляху до особистого зростання і розвитку моїх лідерських здібностей, які є 

необхідними для досягнення мети. 

Моєю основною ціллю є створення та розвиток власного бізнесу. З цією 

метою я вивчав інформацію про різні університети та їхні бакалаврські 



програми, які б допомогли мені досягнути моєї мети. Коли я дізнався про 

спеціальність «Економіка» у Вашому університеті, у мене з’явилося бажання 

навчатися саме на ній. Як я з’ясував, на цій спеціальності вивчають 

дисципліни, пов’язані як з національним, так і міжнародним бізнесом, а також 

значну увагу приділяють розвитку у студентів практичних навичок, які є 

такими необхідними для створення власного бізнесу. Тож, ознайомившись з 

інформацією про цю бакалаврську програму, я усвідомив, що вона є 

найкращою для мене, тому що охоплює галузі, які мене цікавлять найбільше: 

економіка, менеджмент та управління підприємствами, фінанси, маркетинг і 

комунікації. Як майбутній засновник та власник бізнесу, я повинен бути 

фахівцем у цих сферах, здатним аналізувати і вирішувати проблеми, з якими 

мені доведеться зустрітися. Я переконаний, що практичні заняття з цих 

навчальних дисциплін та практика на підприємствах, проходження якої 

забезпечує Ваш університет допоможуть мені здобути необхідні знання та 

набути навичок. 

Дякую за увагу. Сподіваюся стати частиною Вашого студентського 

колективу. 

 

 
З повагою, Прізвище, ім'я та по-батькові вступника 
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