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Шановний Олександре Івановичу! 

 

Я пишу цей мотиваційний лист, тому що хочу навчатись в Уманському 

державному педагогічному університеті імені Павла Тичини на бакалаврській 

програмі зі спеціальності «Облік і оподаткування». 

З більшості шкільних навчальних предметів у мене високі оцінки. Я маю 

високий та достатній рівень знань з математики, інформатики, української та 

англійської мов. 

З особливостями освітньо-професійної програми «Облік і 

оподаткування» я знайомилася на сайті університету. Навчання в університеті 

надасть мені можливість отримати необхідні знання та вміння у сфері обліку і 

оподаткування з урахуванням сучасних тенденцій розвитку галузей 

економіки. 

Навчання в Вашому університеті дозволить реалізувати мої наміри у 

майбутньому, що підтверджується досвідом випускників освітньо- 

професійної програми. В університеті існує можливість не лише отримання 

професійних знань, а й участь у неформальних освітніх заходах, що дозволяє 

розвивати креативність, логіку мислення, можливості прийняття рішень, 

розвивати творчі здібності, отримати мовну та спортивну підготовку. 

Суттєвою перевагою освітньо-професійної програми «Облік і 

оподаткування» є для мене й можливість проходження практичної підготовки, 

так як в університеті практично-орієнтоване навчання, що дозволяє теоретичні 

знання підсилити практичними навичками в умовах виробництва. 

Ознайомившись із сайтом університету, я також з’ясував, що 

студентське життя є насиченим та різноманітним. Зокрема, мені сподобалось, 

що Ваш університет проводить постійні семінари, зустрічі, конференції із 



залученням представників бізнесу регіону з метою обміну практичним 

досвідом щодо вирішення економічних та соціальних проблем суспільства.  

Ваші партнери – це потужні підприємства регіону, які запрошують на 

стажування та працевлаштування студентів університету. 

Я також буду брати активну участь у суспільно-громадському житті 

університету, бо це допоможе мені навчитися нести відповідальність не тільки 

за себе, але і за весь колектив, в якому я працюватиму. Я знаю, що навчання за 

обраною мною освітньою програмою є складним завданням, однак я 

переконаний, що зможу подолати будь-які перешкоди та досягнути значних 

успіхів. 

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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