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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 

програмі зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 

Обираючи цю спеціальність я розумію, що можу стати фахівцем високого 

рівня, який володіє фундаментальними знаннями і практичними навичками з 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності і вміє їх застосовувати з 

метою ефективного управління підприємствами різноманітних організаційно- 

правових форм. Я вважаю, що Ваш університет може допомогти мені 

перетворити свою мрію в реальність. 

Після ретельного перегляду освітньої програми я зрозумів, що усі 

предмети спрямовані на формування компетентностей з визначення 

пріоритетних напрямів та організації власного бізнесу, прийняття ефективних 

підприємницьких рішень на внутрішніх і зовнішніх ринках, здатність 

використання набутих знань з питань підприємництва, торгівлі та біржових 

операцій в практичній діяльності. 

Мені сподобалось, що ваш університет проводить семінари, зустрічі та 

форуми із залученням представників підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності, установ і організацій різних організаційно-правових форм 

власності та господарювання, які відкривають практичний досвід щодо 

вирішення економічних та соціальних проблем суспільства. Ознайомившись 

із Вашим сайтом, я також з’ясував, що партнерами цієї програми є найбільші 

підприємства та фінансові установи вашого регіону, де найкращі студенти 

отримують можливість проходити стажування та отримувати практичний 

досвід. Мені імпонує і те, що ця освітня програма надає можливість 



академічної мобільності в партнерських університетах Республіки Польща, 

Португалія. 

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

що ця програма допоможе мені розвинути себе як професіонала, лідера 

команди та виховати управлінські якості, які необхідні для моєї майбутньої 

кар’єри. 

Закінчивши Ваш університет, я можу прокласти шлях до своєї мрії, 

оскільки ця освітня програма має широкий спектр працевлаштуватися на 

підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (комерційні, 

некомерційні, державні, муніципальні) тощо. 

Я також прагну брати активну участь у громадському житті Вашого 

університету, бо це допоможе мені навчитися нести відповідальність не тільки 

за себе, але і за весь колектив, набути лідерських якостей та цікаво і корисно 

проводити вільний час. 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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