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Шановний Олександре Івановичу!  

Я, Непереможна Вікторія Вікторівна, прагну навчатися у Вашому 

університеті й обрала для вступу освітню програму «Журналістика». 

Професією журналіста я зацікавилася давно. Навчаючись у школі,  

допомагала випускати шкільну газету «…» (варіант: Допомагала 

заступникові директора з виховної роботи готувати новини на вебсайт нашої 

школи та на сторінці школи у фейсбуці. У цих замітках писала про різні 

заходи, які відбувалися в школі чи за її межами, у яких брали участь наші 

учні).  

Журналістику недаремно називають «четвертою владою», адже вона 

впливає на те, як розвивається суспільство, утверджує загальноприйняті 

цінності. [Повідомте коротко про історію з життя, яка переконала Вас обрати 

саме цю спеціальність]. 

Війна в нашій країні остаточно зміцнила мою думку стати 

журналістом: я захоплююся журналістами, які перебувають поруч із воїнами, 

утверджують нашу віру в перемогу, роблять її непохитною, ризикуючи 

життям, доносять людям правду про страшні події війни та мужність 

українців.  

Я ознайомилася  з інформацією про освітні програми, за якими можна 

здобути освіту із журналістики в українських ЗВО, і була дуже рада, що така 

програма є і в Уманському державному педагогічному університеті. До нас у 

школу (навчальний заклад) приїжджали викладачі з Університету, проводили 

зустрічі онлайн, детально представляли освітні програми і переконали, що  

на факультеті філології та журналістики дають якісні знання, готують 

конкурентоспроможних фахівців.  На мою думку, у програмі, яку пропонує 



Ваш університет, багато цікавих навчальних дисциплін, які допоможуть 

студентові стати кваліфікованим спеціалістом.  

Мене зацікавили можливості скористатися правом академічної 

мобільності відповідно до програм, які є в університеті, паралельно 

здобувати освіту в навчальних закладах за кордоном. Вважаю, що маю 

необхідні здібності до навчання, я відповідальна і наполеглива, тому 

переконана, що буду успішно навчатись за цією освітньою програмою. 

Сподіваюсь, що цьогоріч стану студенткою Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини, а після завершення – 

справжнім фахівцем і працюватиму для розквіту України  і нашого народу.   
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