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Шановний Олександре Івановичу!  

Я, Непереможна Вікторія Вікторівна, хочу здобувати вищу освіту у 

Вашому університеті за освітньою програмою «Українська мова і 

література. Мова і література (англійська)». Стати вчителем української 

мови і літератури – моя мрія з дитинства, а після війни, яка триває в нашій 

країні, я ще більше переконалася в тому, що українська мова – це могутня 

зброя в обороні Вітчизни, символ її непереможності і засіб національного 

єднання. Тому хочу навчати дітей української мови. [Повідомте коротко про 

історію з життя, яка спонукала Вас обрати саме цю спеціальність]. 

Мені дуже імпонує, що ця освітня програма дає змогу опанувати 

одночасно з українською мовою і мову англійську. Паралельне вивчення 

української та англійської мов дасть змогу краще зрозуміти особливості 

кожної з них. Крім того, англійська мова сьогодні є засобом міжнародного 

спілкування, і я, вивчивши її досконало, зможу опрацьовувати іноземну 

літературу про кращі методи навчання, вивчати досвід організації освітнього 

процесу за кордоном і впроваджувати найкращі зразки в українській школі.  

Знання англійської мови дасть змогу представити здобутки нашої культури у 

світовому просторі. Мрію знайти іноземних колег-учителів та обговорювати 

з ними освітні проблеми. Переконана, що навчання на факультеті філології та 

журналістики у Вашому університеті допоможе мені в цьому. 

Англійську мову вивчаю  ще з початкових класів, у школі брала участь 

у тижнях української та іноземних мов, мовних та літературних олімпіадах і 

конкурсах, а ще вмію перекладати неважкі тексти з англійської на українську 



й навпаки, читаю твори окремих письменників мовою оригіналу – 

англійською.  

На мою думку, у програмі, яку пропонує Ваш університет, усі 

навчальні предмети забезпечують можливість стати кваліфікованим 

спеціалістом. Вважаю, що маю необхідні здібності до навчання, я 

відповідальна і наполеглива, тому переконана, що буду успішно навчатися за 

цією освітньою програмою. 

Мене ще зацікавили можливості скористатися правом академічної 

мобільності відповідно до програм, які є у Вашому університеті, і паралельно 

здобувати освіту в навчальних закладах за кордоном.  

Сподіваюсь, що цьогоріч стану студенткою Уманського державного 

педагогічного університету, а після завершення – справжнім фахівцем і 

працюватиму для розквіту України  і нашого народу.   
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