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Шановний Олександре Івановичу! 

 

Я пишу цей мотиваційний лист, бо прагну продовжити навчатися в 

Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичинина. 

За час навчання на бакалаврському рівні я мала змогу в рамках 

практичної складової вивчення навчальних дисциплін та під час практики 

відвідувати провідні підприємства, установи та організації м. Умані, також на 

окремі пари запрошували викладати фахівців-практиків, що дозволило значно 

посилити мої практичні компетентності. Як наслідок я брала участь у 

різноманітних наукових заходах (конференції, семінари, круглі столи), за 

підсумками яких опублікувала наукові праці. 

Крім того, за час навчання в УДПУ імені Павла Тичинина на 

спеціальності 051 Економіка я здобула фахові компетентності, які 

передбачають здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний 

інструментарій для управління економічною діяльністю; здатність збирати, 

аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, які 

необхідні для розв’язання комплексних економічних завдань; здатність 

використовувати сучасні інформаційні технології та економіко-математичні 

методи і моделі для дослідження економічних та соціальних процесів; 

здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки, вибирати 

належні напрями і відповідні методи для їх розв’язання, беручи до уваги 

наявні ресурси; здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо 

ефективного розвитку суб’єктів господарювання; здатність оцінювати 

можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень. 

Враховуючи це, а також на основі ознайомлення на сайті УДПУ імені 

Павла Тичинина з освітньою програмою «Економіка» для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, вирішала для себе продовжити навчання 



за цією освітньою програмою, адже вона передбачає поглиблене вивчення 

теоретичних, методичних та прикладних аспектів економіки, сучасні кількісні 

методи аналізу економічних процесів що дозволить майбутнім фахівцям бути 

зорієнтованими на досягнення цілей. Вважаю, що це відкриє додаткові 

перспективи для мого професійного та кар’єрного зростання. 

Дякую за увагу. Сподіваюся стати частиною Вашого студентського 

колективу. 

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