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Шановний Сергію Анатолійовичу! 

Цього року я закінчила Кам’янець-Подільську загальноосвітню школу 

№8 та хотіла би вступити на навчання до Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка на спеціальність 052 

Політологія історичного факультету.  

Вибір спеціальності ─ складний та відповідальний крок, який постає в 

житті кожного абітурієнта. Це не лише вибір професії, а й  вибір майбутнього. 

Мрією сучасної молоді є щасливе життя під мирним небом, заняття 

улюбленою справою, яка б приносила матеріальне та моральне благополуччя, 

знайти себе і свій шлях, намагаючись протистояти власним сумнівам та 

слідувати за покликом серця. Саме тому мене зацікавила спеціальність 052 

Політологія в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана 

Огієнка. 

Окрім того для мене є важливим бути корисною своїй країні, зміцнювати 

її, сприяти подальшому формуванню та розвитку української державності. 

Хоча я ще не маю достатньо глибокого розуміння цієї спеціальності, 

проте вже почала знайомитись з професійними характеристиками фахівців 

цього напрямку. Метою мого вступу є прагнення відтворити всі свої здібності 

та навички в такій, як мені здається, неймовірно цікавій та близькій по духу 

сфері. Я чітко розумію, що саме тут зможу розвивати свій дослідницький та 

організаторський потенціал, який відкрила в собі за шкільною партою ─  під 

час участі в олімпіадах, творчих конкурсах, дослідницьких проєктах та заходах 

зразка Малої академії  наук.  

Під час навчання прагну вивчати політологію, досліджувати політичні 

явища з токи зору таких дисциплін як соціологія, філософія, історія, міжнародні 

відносини, приймати участь у дослідницькій та організаторській роботі, 

проєктах, семінарах, практиках в політичних партіях, організаціях чи фондах. 

Разом з тим прагну здобути нові знайомства, перший професійний досвід.  

Наразі розумію, що політолог ─ це не просто престижна професія, це 

стиль життя, який вимагає постійної та плідної роботи над собою. Саме в 

процесі цієї праці народжуються справжні фахівці, здатні розбудовувати та 

зміцнювати нашу державу на політичному фронті. Також розумію, що навчання 

на спеціальності 052 Політологія буде непростим і вимагатиме від мене 



значних зусиль та наполегливості, але сподіваюся, що зможу протистояти 

новим викликам. 

Дякую за Вашу увагу до розгляду мого листа! Щиро надіюсь, що мені 

вдалося переконати Вас у своїх здібностях та вмотивованості навчатися в 

Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка за 

спеціальністю Політологія. 
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