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Мотиваційний лист  

 

Шановний Олександре Івановичу!  

 

Я звертаюся до Вас, бо прагну вступити до Уманського державного 

педагогічного університету і обрала освітню програму «Середня освіта 

(Українська мова і література). Редагування освітніх видань». Від 

випускників університету, знайомих, друзів я чула багато позитивних 

відгуків про Ваш університет. До нас у школу (навчальний заклад) 

приїжджали викладачі з університету, проводили зустрічі онлайн, детально 

представляли освітні програми і переконали, що  Ваш університет дає якісні 

знання, готує конкурентоспроможних фахівців.  

Я здавна мріяла бути вчителем української мови і літератури, бо 

усвідомлювала, які це важливі предмети для формування в молодого 

покоління патріотизму, національної гідності. [Повідомте коротко про подію  

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

Крім того, у Вашому університеті є унікальна можливість додатково 

здобути ще й фах редактора.  

https://ff.udpu.edu.ua/serednya-osvita-ukrayinska-mova-i-literatura-redaguvannya-osvitnih-vydan/
https://ff.udpu.edu.ua/serednya-osvita-ukrayinska-mova-i-literatura-redaguvannya-osvitnih-vydan/


Мене дуже зацікавила освітньо-професійна програма «Середня освіта 

(Українська мова і література). Редагування освітніх видань».  Це 

програма комбінованого типу, я зрозуміла, що в рамках цієї програми 

студенти глибоко вивчають як українську мову та літературу, зарубіжну 

літературу, так і особливості редагування освітніх видань.  

Для успішного навчання в закладі вищої освіти я намагалася постійно 

підвищувати свій рівень знань, брала участь в олімпіадах і конкурсах, тижнях 

української мови і літератури, часто допомагала однокласникам редагувати 

їхні твори. Постійно звертаю увагу на дописи в мережах і друкованих 

виданнях, мені до вподоби поліпшувати тексти, знаходити варіанти 

вираження того самого змісту. Вважаю, що програма, на яку я хочу вступити, 

дає змогу займатись улюбленою справою на професійному рівні.     

Ознайомившись із цією освітньою  програмою, я зрозуміла, що вона 

містить багато предметів, які цікаві мені та актуальні  в наш час, адже щоб 

стати редактором, я повинна розуміти суть редакційно-видавничого процесу, 

роль редактора в ньому,  зміст і методи редакторської діяльності, теоретичні 

й методологічні основи праці редактора, а для цього потрібно отримати вищу 

гуманітарну освіту, досконало володіти державною мовою. Недарма кажуть, 

що професія редактора – це мистецтво, тобто людина має бути творчою, з 

неординарним мисленням. Я вважаю себе саме такою особистістю, яка 

здатна створювати нове й цікаве. Думаю, що маю необхідні здібності до 

навчання, я відповідальна і наполеглива, тому переконана, що буду успішно 

навчатися за цією освітньою програмою. 

Поєднуючи навчання з практикою, я зможу досягти гарних результатів 

та реалізувати свої можливості саме в цій сфері. 

Сподіваюсь, що цьогоріч стану студенткою Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини, а після завершення – 

справжнім фахівцем. 

З повагою до Вас    Вікторія НЕПЕРЕМОЖНА 

Дата 


