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Шановний Олександре Івановичу! 

 

Я звертаюсь до Вас з метою повідомити про своє бажання вступити до 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини на 

другий (магістерський) рівень вищої освіти та навчатись за освітньо- 

професійною програмою «Менеджмент. Бізнес-адміністрування» за 

спеціальністю   073   «Менеджмент».   Я   завершив   навчання   за   першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю в 

    університеті. Думаючи про подальший кар’єрний ріст та 

становлення себе як фахівця, вирішив(-ла) продовжити навчання на 

магістерській програмі Навчально-наукового інституту економіки та бізнес- 

освіти. Фахівці з менеджменту є затребуваними на ринку праці не лише 

регіону та країни, але й за кордоном. Тому вважаю вибрану освітню програму 

перспективною, а колектив університету таким, що може надати ґрунтовні 

знання та допоможе здобути необхідні професійні компетентності за цією 

ОПП, а саме: здатність обирати та використовувати концепції, методи та 

інструментарій менеджменту; здатність встановлювати цінності, бачення, 

місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями 

розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани; здатність 

до ефективного використання та розвитку ресурсів організації; здатність 

аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні 

управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію та інші. 

Під час навчання за бакалаврською програмою отримував(-ла) багато 

схвальних відгуків від моїх викладачів, стосовно того, що достатньо легко 

засвоюю дисципліни за спеціальністю, маю схильність до наукової роботи та 

нестандартно (творчо) підходжу до виконання курсових робіт і проектів. Мені 



особливо подобались дисципліни «Теорія організації», «Адміністративний 

менеджмент». 

Розумію, що вибрана спеціальність є досить складною та багатогранною, 

проте цікавою. Найбільше це підтвердилось під час проходження виробничих 

практик на промислових підприємствах, під час екскурсій та зустрічей з 

потенційними працедавцями. Отже, перспективи працевлаштування та 

подальшого кар’єрного росту очевидні. 

Зацікавлений повною мірою скористатись усіма можливостями, які 

забезпечує ЗВО: закордонні стажування, участь у роботі наукових гуртків, 

займатись у спортивних секціях. 

Щиро дякую за час, виділений Вами на розгляд мого листа, та 

сподіваюсь невдовзі стати студентом магістратури Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

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