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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 «Менеджмент». Нині професія менеджера 

найбільш популярна та поширена в Україні. Особисто мене ця професія дуже 

зацікавила. Я повною мірою усвідомлюю складність роботи менеджера. Тому 

я починаю готувати себе до майбутнього життя прямо зараз. Звичайно, 

високоякісні знання у сфері економічного розвитку різних країн важко 

отримати без допомоги спеціалістів та успішний менеджер повинен мати не 

тільки знання своєї сфери, але і окремі риси характеру. На мою думку, 

найважливіша якість характеру менеджера – це лідерство. У мене завжди 

активна життєва та громадська позиція, я маю організаторські здібності, 

відповідальна і не боюсь приймати важливі рішення. 

Я не лише маю хороші оцінки з профільних предметів, такі як економіка 

та математика, але й також цікавилась навчальними дисциплінами цієї 

спеціальності, які не входять у шкільну програму. Зокрема, мене зацікавили 

такі «напрямки». 

Після ретельного перегляду освітньої програми я усвідомила, що вона 

ніби була розроблена для мене. Усі предмети здаються цікавими та 

актуальними. Особливо мені сподобалися курси зі «назви предметів», тому що 

це та сфера, де я хотіла би спеціалізуватися. 

Зокрема, мені сподобалось, що Уманський педагогічний університет 

проводить семінари, зустрічі та форуми із залученням представників бізнесу, 

які відкривають практичний досвід щодо вирішення економічних та 

соціальних проблем суспільства. Ознайомившись із сайтом університету, я 



також з’ясувала, що партнерами цієї програми є найбільші підприємства 

нашого регіону, такі як «назва підприємства», «назва підприємства» та «назва 

підприємства», де найкращі студенти отримують можливість проходити 

стажування і вивчати бізнес на практиці. 

Я щиро прагну навчатися саме у Вашому університеті, бо переконана, 

що освітня програма «Менеджмент» допоможе мені розвинути себе як 

професіонала, лідера команди та виховати навички спілкування, які необхідні 

для моєї майбутньої кар’єри. 

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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