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Шановний Олександре Івановичу! 

 

Маючи велике бажання навчатися в Уманському державному 

педагогічному університеті імені Павла Тичини за бакалаврською програмою 

зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», я пишу цей 

мотиваційний лист. Коли я розмірковував над майбутньою професією, я мав 

бажання стати висококваліфікованим фахівцем, отримати знання, основані на 

теоретико-методологічних принципах навчання і практично застосовувати їх 

в сферах бізнесу, фінансів, банківсько-кредитної справи та страхування, 

державних фінансових установах, що є можливим саме в цьому університеті. 

З дитинства мав мрію бути страховим агентом або фінансистом і 

переконаний, що Ваш університет може допомогти мені у втіленні моєї мрії. 

Для прийняття рішення про вступ до Університету я досліджував 

освітню програму. Мене сильно зацікавили ті предмети, які є в переліку, вони 

є актуальними, оскільки тісно пов’язані з отриманням вмінь, знань та навичок 

з фінансів, банківської справи та страхування. Така професія дасть мені змогу 

працювати в дуже широкій економічній сфері, мати можливість подальшої 

освіти та кар’єрного зростання. 

Слідкуючи за подіями у вищих навчальних закладах зробив висновки, 

що події, які відбуваються в ННІ економіки та бізнес-освіти будуть сприяти 

цікавому і всебічному навчанню, це конференції, круглі столи, семінари, 

зустрічі та форуми із залученням представників фінансових відділів 

підприємств, бюджетних організацій, банків та фінансово-кредитних установ 

і організацій, які відкривають практичний досвід щодо вирішення 

економічних та соціальних питань суспільства. На сайті університету я 

зацікавився тим, що з вами співпрацюють найбільші підприємства та 



фінансові установи вашого регіону, де найкращі студенти отримують 

можливість проходити стажування та отримувати практичний досвід, вони ж 

є і партнерами такої бакалаврської програми. Враховуючи події, які 

відбуваються в Україні, важливою обставиною вибору ЗВО і освітньої 

програми є можливість академічної мобільності в партнерських університетах 

Республіки Польща. 

Не маю сумніву, що навчання в Вашому університеті дасть мені нові 

перспективи, гарні знання та навички, допоможе мені розвивати креатив та 

власну особистість як фахівця, навички працювати в команді та індивідуально,  

виконувати проблемні та звичайні питання у сфері фінансів, страхування та 

банківсько-кредитної справи. 

При закінченні університету впевнений, що свою мету я досягну і буду 

мати високооплачувану роботу, оскільки ця освітня програма має широкий 

спектр фахової дії і я зможу працевлаштуватися у банківських, страхових, 

лізингових компаніях, фондових біржах, інвестиційних фондах тощо. 

Маю надію і бажання особисто брати участь у громадському житті 

Вашого університету, вчитися пристосовуватись до студентського життя, бути 

лідером або просто другом. Дякую за Ваш час та увагу. Я сподіваюся стати 

частиною Вашого студентського колективу. 

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