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Шановний Олександре Івановичу!  

Я, Непереможна Вікторія Вікторівна, хочу здобувати вищу освіту у 

Вашому університеті за магістерською освітньою програмою «Середня 

освіта (Українська мова і література. Мова і література (польська))». 
У 2022 (або інший рік) році я успішно закінчила факультет української 

філології Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини та здобула освітню кваліфікацію бакалавра середньої освіти. Однак 

для того, щоб бути високваліфікованим і конкурентноспроможним фахівцем, 

необхідно продовжувати навчання в магістратурі. Я свідомо обрала саме цю 

програму, бо вона дає можливість продовжити вивчення не тільки 

української мови і літератури, а й мови польської, що дуже важливо в 

сучасний період. Знання польської мови дає можливості широкого вибору 

для працевлаштування та змогу значно розширити свій кругозір, підвищити 

культурний рівень.  

Я дуже задоволена організацією навчального процесу в Університеті, у 

нас є можливість займатися в сучасних лабораторіях, кабінетах, допомагає в 

навчанні потужний бібліотечний фонд, тому прагну продовжити навчання 

саме в Уманському державному педагогічному університеті.  (Якщо 

навчались в іншому навчальному закладі, назвіть його і зазначте, чому Ви 

обрали наш заклад). [Повідомте коротко про подію  з життя, яка спонукала 

Вас обрати саме цю спеціальність].  

Я ознайомилася з метою та особливостями магістерської ОП. Мене 

приваблює те, що  програма передбачає комплексну підготовку 
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вчителя/викладача словесності не тільки в закладах загальної середньої 

освіти, а й у закладах професійної (професійно-технічної) і фахової 

передвищої освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої 

освіти; програма вимагає спеціальної виробничої (педагогічної) практики з 

польської мови в цих закладах.  

Вважаю, що маю належну підготовку для продовження навчання в 

магістратурі, я отримала високі оцінки під час випускної атестації.  

Здобуваючи освіту за рівнем бакалавра, я брала участь у конференціях, які 

організовували в університеті, олімпіадах. Сподіваюся, що в цьому 

навчальному році знову стану студенткою Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини, а після завершення навчання 

в магістратурі – справжнім фахівцем і працюватиму для розквіту України.   
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