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Шановний Андрію Валерійовичу! 

 

        Звертаюся до Вас з приводу вступу на навчання до Державного 

університету економіки і технологій для здобуття ступеня бакалавра зі 

спеціальності 014 «Середня освіта (Історія)». Я не помилилася! Адже 

отримання ступеня бакалавра з історії в одному з місцевих державних 

університетів - це був найкращий шанс збагатити свої знання, зрости особисто 

і професійно. Я довідалася, що з 2022 року на юридичному факультеті 

запроваджено нову спеціальність 014.03 «Середня освіта (Історія)», в рамках 

якої пропонується опанувати освітню програму «Середня освіта (Історія, 

правознавство)». Навчаючись за цією програмою, я зможу отримати знання 

про світову історію, а також визначити місце та роль України у ній; формувати 

навички роботи з історичними джерелами та літературою, розвивати 

критичного мислення та вміння комунікувати з різними людьми; а також 

опанувати різні галузі права. Мені дуже сподобалося, що історію поєднано з 

правознавством. Це, на мій погляд, допоможе отримати престижну  професію. 

         Навчаючись у школі я зрозуміла, що мені подобаються історія, адже ці 

уроки були для мене дуже цікавими та захоплюючими. Я отримувала високі 

оцінки з цього предмету, а тому брала участь в олімпіаді, Малій академії наук, 

- писала наукову робота з регіональної історії, визначала роль провідних 

громадських діячів у формуванні національних, соціально-політичних 

цінностей. Завдяки своїй працелюбності і наполегливості, я зайняла ІІ місце на 

обласному конкурсі Малої академії наук та І місце на олімпіаді з історії 

України (Кривий Ріг, 2021). Крім того, я дуже захоплююся історичними 



романами та маю невелику колекцію поштових марок ХІХ – початку ХХ ст. 

про Україну і світ.  

        За порадою вчителя історії я читала багато цікавої літератури, а тому 

вирішила продовжити навчання у нашому промисловому місті, яке має давнє 

козацьке минуле. Пізнати його, відкрити непізнані сторінки історії Кривого 

Рогу – це і є моєю метою. Також я прагну дізнатись про основні періоди історії 

людства; опанувати методику викладання історії; бути обізнаною зі 

спеціальними історичними дисциплінами; а також пройти практики, в процесі 

яких закріпити набуті в аудиторіях знання.  

      Мене зацікавив на сайті університету й цикл правознавчих дисциплін, який  

передбачає послідовне вивчення, зокрема, конституційного, сімейного, 

адміністративного, цивільного права тощо; а також  знання, які я повинна буду 

отримати під час навчання. Це і розуміння ретроспективи формування 

правових та державних інститутів; знання і розуміння міжнародних стандартів 

прав людини, положень Конвенції про захист прав людини та основоположних 

свобод; а також вивчення процедури та  проходження практики в 

Європейському суді з прав людини. 

     Я переконана, що обрана мною спеціальність відкриває для мене великі 

можливості: отримати ґрунтовні  знання для виконання професійних завдань 

та обов’язків освітнього та інноваційного характеру в галузі сучасної 

історичної науки та правознавства, педагогіки та методики загальної середньої 

освіти. Це дозволить мені у майбутньому краще реалізуватися. Я матиму право 

працювати за вибором:  вчителем історії та правознавства; бути директором, 

завучем школи, спеціалістом відділу освіти, державним службовцем, 

працівниками музейної сфери. 

      Приголомшує той факт, що, опановуючи основну спеціальність, я зможу 

навчатись за другою спеціальністю, оскільки у Державному університеті 

економіки і технологій практикується принцип «навчання без меж», тому 

матиму змогу отримати два дипломи. Найцікавіше, що в мене з’являється 

можливість пройти навчальне та виробниче стажування за кордоном у рамках 

програми подвійного диплома та Erasmus+. Для цього передбачено 

поглиблене вивчення іноземної мови  упродовж 4-х років навчання на 

бакалавраті.  

       Дякую за увагу! Обіцяю, що буду старанно опановувати обрану професію 

і виправдаю Ваш вибір! 

 

05.07.2022                                                                                                                                                                                               
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