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Шановний Олександре Івановичу!  

Я, Непереможна Вікторія Вікторівна, хочу здобувати вищу освіту у 

Вашому університеті за освітньою програмою «Середня освіта (Українська 

мова і література. Мова і література (польська))». Я віддавна мріяла стати 

вчителем української мови і літератури, щоб продовжити традиції нашої 

сім’ї. 

[ Повідомте коротко про подію  з життя, яка спонукала вас обрати саме 

цю спеціальність]. 

 Навчаючись у школі, я постійно брала участь у мовно-літературних 

конкурсах, олімпіадах, була членом МАН.  

Під час жахливої війни, яка йде в нашій країні, я ще більше 

переконалася в тому, що українська мова – це могутня зброя в обороні 

Вітчизни, символ її непереможності й засіб національного єднання. Тому 

хочу навчати дітей української мови.  

Цінність саме цієї програми полягає в тому, що на ній  одночасно з 

українською мовою можна вивчити і мову польську. Переконана, що 

сьогодні польську мову треба знати передусім через почуття величезної 

вдячности до польського народу, який так сильно підтримав Українську 

державу та українців під час війни. Крім того, знання польської мови дає 

змогу поглибити знання і з української мови, бо ми в школі вивчали, що наші 

два народи в історичному минулому мали багато спільного, разом творили 

освіту, літературу й культуру, а тому паралельне вивчення української та 

польської мови дасть змогу краще зрозуміти зв’язки між мовами і 

особливості кожної з них.  
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Я вже багато знаю про Уманський державний педагогічний 

університет, нам розповідали під час профорієнтації про потужну 

матеріальну базу, про Польський культурно-освітній центр, про студентів, 

які навчаються в польських закладах-партнерах. Мене зацікавили можливості 

скористатися правом академічної мобільності відповідно до програм, які є в 

Уманському педагогічному університеті. 

Вважаю, що маю необхідні здібності до навчання, я відповідальна і 

наполеглива, тому переконана, що буду успішно навчатися за цією освітньою 

програмою. 

Сподіваюся, що в цьому навчальному році стану студенткою 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, а 

після завершення – справжнім фахівцем і працюватиму для розквіту України.   
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