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Шановний В’ячеславе Сергійовичу! 

 

Звертаюсь до Вас з приводу вступу на бакалаврську програму зі 

спеціальності «Публічне управління та адміністрування», яка забезпечується 

Миколаївським національним аграрним університетом» на факультеті 

«Менеджменту». 

Цього року я завершила навчання у «Назва школи» під час якого  

посилено готувалася до вступу у вищий навчальний заклад. Вивчаючи в школі 

історію та право, я звернула увагу на важливість публічної служби для 

розвитку держави, адже у нашій країні відбуваються інтенсивні демократичні, 

соціальні, державно-правові перетворення. Наразі, істотно змінюється роль 

самої держави, з’являються нові функції, зовсім інші державно-управлінські 

відносини. Система державного управління стає важливою складовою 

конкурентоспроможності держави. В таких умовах державний службовець 

набуває нового значення, спеціальність «Публічне управління та 

адміністрування» є затребуваною на ринку праці, що і визначило мій вибір 

майбутньої професії.  

Навчаючись у школі, я брала участь у олімпіадах, наукових заходах, 

шкільних проектах. За підтримки шкільної адміністрації, спільно з нашим 

учителем історії, організувала факультатив з історії України для учнів нашої 

школи. Це був неймовірно цікавий та незабутній для мене досвід, який суттєво 

розширив мій світогляд і допоміг мені переконатися у правильності обраного 

мною шляху. 

Розумію, що, рівень професіоналізму державного службовця має бути 

досить високим. Він повинен бути компетентним, відповідальним та здатним 

до інноваційної діяльності. Я впевнена, що отримані знання від 

висококваліфікованих викладачів одного з найпрестижніших університетів 

України зможу застосовувати в подальшому для того, щоб стати справжнім 

фахівцем у галузі публічного управління та адміністрування.  

Обираючи університет, я, насамперед, цікавилася можливостями для 

стажування та практики в державних органах влади, різноманітних 

громадських організаціях. На сайті Вашого університету я дізналася, що 

викладачі факультету менеджменту мають практичний досвід роботи, 



факультет співпрацює з державними структурами, куди найкращі студенти 

можуть бути скеровані для проходження виробничої практики. Я переконана, 

що поєднання теоретичного навчання та практики є найкращим шляхом для 

покращення професійних навичок. 

Навчаючись в університеті, я хотіла б також приймати участь у 

студентському житті, допомагати студентам молодших курсів розвинути 

власний потенціал, а також подолати перешкоди та досягти своїх цілей у 

навчанні й професійному розвитку. 

Я розумію, що навчання у Вашому університеті є непростим, вимагає 

відповідальності та значних зусиль, однак, хочу Вас запевнити, що я повністю 

готова стати гідним членом студентського товариства «Миколаївського 

національного аграрного університету». 

Дуже дякую за те, що розглянули мій мотиваційний лист. Сподіваюсь на 

Вашу позитивну відповідь. 

 

 

З повагою, ______________ 

 

 

 

 

 


