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Шановний Володимире Миколайовичу! 

 

Звертаюся до Вас у зв’язку зацікавленістю у вступі на бакалаврську 

програму зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» у 

ХНУМГ імені О. М. Бекетова. Впевнений(на), що спеціаліст цієї сфери 

здатний вирішувати практичні проблеми та спеціалізовані задачі з публічного 

управління та адміністрування, з метою утвердження соціальної 

справедливості, демократії, забезпечення прав і свобод людини, сталого 

розвитку на основі світових та європейських стандартів а також визначення 

очікуваних результатів навчання (компетентностей), якими повинен оволодіти 

здобувач ступеня вищої освіти бакалавр.  

Управлінці нового типу, фахівці у сфері публічного управління та 

адміністрування сучасного рівня, повинні  володіти навичками розробки 

управлінських рішень, вміти аналізувати державну політику та розробляти 

заходи для її реалізації. Обираючи цю спеціальність бажаю бути державним 

службовцем, тобто бути частиною сучасного суспільства та мати можливість 

приймати і реалізовувати управлінські рішення, а також впливати на 

державотворюючі процеси суспільства. 

Для цієї професії потрібен сильний характер. Людина має правильно 

вміти подавати себе, бути комунікативною, вміти вести за собою та 
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створювати команду, стресостійкість, постійний саморозвиток, швидко 

приймати рішення та бути чесною, а також вміти креативно підходити до 

завдань. 

У шкільні роки я був(ла) дуже активним(ою), брав(ла) участь в 

олімпіадах та різних конкурсах, інтелектуального та фізичного спрямування. 

Десь у дев’ятому класі я відвідав(ла) свій перший тренінг від міжнародної 

програми «DOBRE» та провів(ела) з ними десятки різних тем (наприклад 

«Партиципаторний бюджет», «Адвокація», «Комунікація»…), здається з цього 

і почалась моя активна громадська позиція. Після був тренінг щодо стартапів 

з можливістю поїхати в Грузію та продовження навчання вже в колі людей з 

інших країн та з викладачами міжнародного рівня, так й сталося, це був дуже 

крутецький досвід в моєму житті та завдяки цьому я розвив(ла) в собі 

комунікативні здібності та усвідомила, як це розуміти людей без слів (в 

прямому сенсі цього слова). Після в моєму місті створили Молодіжну раду 

«Motion team», до якої я доєднав(ла)сь в комітет спорту, разом з командою ми 

проводили різні заходи спортивного, культурного, освітнього та екологічного 

характеру, писали проекту та проводили опитування. Я брала участь також у 

волонтерських заходах. Нещодавно каденція Молодіжної ради закінчилась та 

було обрано людей на друге скликання, я зайняв(ла) роль глави PR-комітету. 

В 11 класі в наш у школі проходили уроки з мером, де ми проводили 

різні ігри, особисто спілкувались з представниками місцевого самоврядування 

та мені дуже сподобалось те, чим займаються ці люди, як вони міркують. 

Також шляхом написання проектів на конкурси від різних програм ми 

влаштовували з Молодіжної радою різні цікавості. Це дуже круто, коли ти не 

тільки те й робиш, що критикуєш владу та життя, а є тією рушійною силою з 

якої з починаються зміни в твоєму місті та країні. В університеті я хочу 

здобути базові знання щодо різних областей, які знадобляться мені у 

подальшому, щоб застосовувати у роботі. 

Спеціальність «Публічне управління та адміністрування» приваблює 

мене тим, що це сфера, яка пов'язана з вирішенням стратегічних завдань 



державних органів, підприємств, установ та організацій з урахуванням 

комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку в 

конкретному середовищі.  

Також в Університеті в тебе збільшується коло знайомих, відкриваються 

нові можливості такі як: участь у міжнародних програмах або навчання за 

обміном, як на мене, то це дуже мотивує. Мотиви навчання в Університеті 

підкреслюють можливості використання  професійної  освіти в реальному 

суспільному житті.   

Моєю професійною метою є отримання посади голови обласної ради. 

Навчання в університеті надасть мені знання та професійні навички щодо 

обраної професії. Навчальний заклад дає можливість завести корисні 

знайомства, дізнатися про невідомі раніше шляхи та можливості. Вища освіта 

- це засіб, який допомагає побачити і відкрити десятки вікон можливостей у 

вибраній мною сфері майбутньої діяльності. Тому я намагатимусь взяти 

максимум інформації. 

Щиро дякую, що виділили час для розгляду мого листа та сподіваюся 

невдовзі стати студентом ХНУМГ імені О. М. Бекетова. 

 

З повагою, Іванов І. І. 


