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Мотиваційний лист  

 

Шановний Олександре Івановичу!  

 

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 дуже задоволена 

організацією навчального процесу в університеті, у нас є можливість 

займатися в сучасних лабораторіях, кабінетах, допомагає в навчанні 

потужний бібліотечний фонд, тому дуже прагну продовжити навчання саме в 

рідному 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 «Середня освіта 

(Українська мова і література). Літературне редагування», із переліком 

освітніх компонентів, які забезпечуватимуть формування загальних і 

фахових компетентностей у випускників програми, тому розумію, що в мене 

є можливість набути досвіду роботи зі здобувачами середньої освіти в 

закладах профільної середньої освіти – в академічних ліцеях, професійних 
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ліцеях і коледжах. Мене дуже приваблює, що навчання за цією ОП дає змогу 

набути вмінь з організації редакційно-видавничого процесу; планово-

прогнозувальної, інформаційної та рекламної діяльності, редакторських 

умінь. Мені цікаво працювати з текстами, удосконалювати їх, водночас 

розвивати свої творчі здібності.  

Вважаю, що маю належну підготовку для продовження навчання в 

магістратурі. Здобуваючи освіту за попереднім рівнем, я брала участь у 

конференціях, які організовували в університеті, олімпіадах, редагувала 

збірники студентських наукових статей. Крім того, я відповідальна і 

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

програмою та стану професіоналом, щоб працювати для розквіту України. 

Щиро сподіваюся, що Ви розглянете мого листа і позитивно оціните 

мою кандидатуру на навчання за магістерською програмою.  
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