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Шановний Олександре Івановичу! 

 

Я ознайомилась   із   особливостями   освітньо-професійної   програми 

«Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня вищої освіти та 

звертаюся до Вас з мотиваційним листом з метою вступу до Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Вибір освітньої програми обумовлений практичною необхідністю 

здобути нові знання та поглибити теоретичну підготовку в сфері обліку і 

оподаткування. Зважаючи на попередній успішний досвід навчання в УДПУ 

на бакалаврському рівні вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування», прагну отримати магістерський рівень вищої освіти саме у 

Вашому ЗВО. 

Ознайомившись зі змістом освітньої програми, зокрема, освітніми 

компонентами, компетенціями та програмними результатами навчання на 

сайті університету та отримавши позитивні відгуки від досвідчених фахівців 

про високий рівень підготовки здобувачів вищої освіти на обраній 

спеціальності, я впевнений, що мій вибір є правильним, забезпечить належний 

рівень мого професійного розвитку. 

Слід відмітити високий рівень професійності викладацького складу 

кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, про що свідчать їх наукові 

ступені, вчені звання, наявність різноманітних сертифікатів про 

підтвердження професійного розвитку, досягнення студентів на олімпіадах, 

конкурсах студентських наукових робіт. Мені імпонує ініціатива залучення 

гостьових лекторів до викладання дисциплін, оскільки це дає можливість 

отримати найактуальнішу інформацію від фахівців-практиків та сприяє новим 

знайомствам. Відкритість у спілкуванні викладачів та доступність інформації 



про освітню програму на сайті кафедри дали мені впевненість у тому, що я 

отримаю належний рівень знань та вмінь за обраною спеціальністю. 

В освітньо-професійній програмі «Облік і оподаткування» визначено 

основні акценти на можливості участі у днях практичної підготовки, 

семінарах, форумах, тематичних «круглих столах», проведення підготовки з 

освітніх компонент фахівцями з виробництв, а також представниками фахових 

громадських організацій, які є активними учасниками освітнього процесу. 

В університеті поводяться різні наукові заходи, що дозволяє 

розширювати сфери зацікавлення та можливості у професійному розвитку. 

Активною є позиція студентського самоврядування університету, що свідчить 

про партнерські відносини між учасниками освітнього процесу та засвідчує 

якість провадження освітньої діяльності. 

Щиро вдячний за розгляд мотиваційного листа та моєї кандидатури для 

вступу до Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» та сподіваюсь на Вашу 

позитивну відповідь. 

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