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Шановний Олександре Олександровичу! 

Маю бажання стати  студенткою Національного технічного університету 

«Дніпровська політехніка» та навчатися за спеціальністю 034-Культурологія. 

Від своїх друзів, що вже навчаються в «Дніпровській політехніці», я 

дізналась/вся, що ваш університет є одним з найкращих в Україні й дійсно 

найкращим в Дніпровській області.  

Зі сайту Дніпровської політехніки / від своїх друзів /з соцмереж я 

дізнався/лась, що у вашому університеті є спеціальність 034-Культурологія.  

На сайті університету я ознайомилася з інформацію про бакалаврську 

програму за спеціальністю 034-Культурологія. Мою увагу більш за все 

привернуло різноманіття напрямів та можливостей для студента обрати свою 

спеціальність. Дізналась, що містить галузь такої цікавої й важливої сьогодні 

спеціальності. 

Упевнена, що вступ 2022 року та навчання в університеті зробить 

можливим отримання якісних знань, професійних навичок та стане найкращим 

стартом для моєї професійної кар’єри. 

Я знаю, що спеціальність 034-Культурологія «Дніпровської політехніки» 

передбачає значну увагу питанням ролі культури в житті людини та 

розробленню механізмів вирішення соціокультурних проблем. Для мене дуже 

важливо навчатися в університеті та мати можливість поєднувати навчання з 

практикою в закладах культури. Тому я прагну брати участь у заходах НТУ 

«Дніпровська політехніка» разом з іншими представниками сучасної молоді. Я 

також маю на меті долучитися до дослідження та розроблення соціокультурних 

проєктів. 

Мене особливо цікавлять профільні предмети, таки як: історія культури, 

зокрема України, теорія культури, історія мистецтва, іноземні мови.  

Я також прагну брати участь у студентському житті, допомагати студентам 

подолати перешкоди та досягти своїх цілей у навчанні та професійному 

розвитку, а також, звичайно, знайти нові знайомства. 

Я впевнена, що знання, які я отримаю, навчаючись в НТУ «Дніпровська 

політехніка», можна буде застосовувати в майбутньому для того, щоби стати 

справжнім фахівцем у галузі культури. 



Безперечно, навчання в НТУ «Дніпровська політехніка» буде непростим, 

проте я впевнена, що зможу стати гідним членом великої родини студентів НТУ 

«Дніпровська політехніка». 

 

Додатки: 

1. Копії сертифікатів, що підтверджують участь в конференціях, олімпіадах, 

тощо.  

 

Дата та підпис.         


