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Мотиваційний лист  

 

Шановний Олександре Івановичу!  

 

У 2022 році я успішно закінчила факультет української філології 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та 

здобула освітню кваліфікацію бакалавра середньої освіти за освітньою 

програмою «Середня освіта (Українська мова і література. Мова і 

література (англійська))». Я дуже задоволена матеріально-технічною базою 

Університету, якістю  викладання, організацією практик, тому прагну 

продовжити навчання саме в рідному університеті.  (Якщо навчались в 

іншому навчальному закладі, назвіть його). [Повідомте коротко про подію  з 

життя, яка спонукала вас обрати саме цю спеціальність]. 

Освітня програма, за якою я навчалася в університеті, відкрила мені 

можливості для поглибленого вивчення не тільки рідної мови і літератури, а 

й англійської мови та зарубіжної літератури, що в майбутньому 

розширюватиме горизонти для мого працевлаштування. Завдяки здобутим 

знанням на бакалавраті в Уманському державному педагогічному 

університеті, високому професіоналізму викладачів я вже можу тепер вільно 

спілкуватись із європейцями, на різноманітних форумах обговорювати 
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освітні проблеми, вільно себе почувати  під час подорожей. Я усвідомлюю, 

що здобуття бакалаврського рівня – це лише перший крок до отримання 

вищої освіти, тому хочу продовжити навчання в університеті за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти за ОП «Середня освіта (Українська 

мова і література. Мова і література (англійська))».  

Під час проходження практики в школі я зрозуміла, що професія вчителя 

– це моє покликання, однак сьогоднішня реформа освітньої галузі ставить 

серйозні вимоги до педагогічних працівників, які мають володіти 

інноваційними технологіями навчання, розвитку та виховання здобувачів 

середньої освіти, сприяти формуванню в них ключових компетентностей 

через розвиток умінь, навичок та базових знань. Переконана, що навчання в 

магістратурі допоможе мені стати кваліфікованим фахівцем в обраній галузі 

та отримати якісну вищу освіту.   

Я ознайомилася з метою та особливостями магістерської ОП, 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 ліцеях і коледжах. 

Щиро сподіваюся, що Ви розглянете мого листа і позитивно оціните 

мою кандидатуру на навчання за магістерською програмою «Середня освіта 

(Українська мова і література. Мова і література (англійська))». 

 

 

З повагою        Вікторія НЕПЕРЕМОЖНА   

ДАТА             
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