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Шановний Олександре Олександровичу! 

Я маю бажання стати студенткою Національного технічного університету 

«Дніпровська політехніка» та навчатися за спеціальністю 033 «Філософія». 

Від своїх друзів, які навчаються за різними спеціальностями в 

Дніпровській політехніці я дізналась/вся,  що даний  університет є одним з 

найкращих в Україні, постійно займає високі рейтингові сходинки серед 

університетів  України. За  науковими, освітніми, соціальними показниками він 

дійсно  найкращий в Дніпропетровській області.  

Ознайомившись із  сайтом  Дніпровської політехніки / від своїх друзів /з 

соціальних мереж, я дізнався/лась про існування в університеті  спеціальності 

033 Філософія.  

На сайті кафедри філософії і педагогіки я продивилась навчальні  

матеріали   бакалаврської програми за спеціальністю 033 Філософія. Мене 

приємно здивувала фундаментальність обов’язкового блоку філософських 

дисциплін та багатоманітність вибору дисциплін за вибором, посилений цикл 

дисциплін з іноземних мов, що відповідає сучасним вимогам  філософської 

спеціальності, дуже важливої й необхідної в сучасному житті.  

Упевнена, що вступ 2022 року та навчання в університеті надасть 

можливість  отримати  якісні знання, професійні навички та стане найкращим 

стартом для моєї професійної кар’єри. 

Я знаю, що спеціальність 033 Філософія “Дніпровської політехніки” 

значну увагу приділяє осмисленню проблем свідомості, людини, національної 

ідентичності й формуванню власної позиції стосовно вирішення  світоглядних та 

ціннісних орієнтирів  українського суспільства,  розробленню механізмів 

вирішення соціальних і духовних проблем, формування сучасної корпоративної  

культури, Знаю, що після закінчення навчання на цій спеціальності я зможу 

знайти своє місце  у політичній діяльності, в роботі ЗМІ, на викладацькій роботі, 

або продовжити навчання в магістратурі й далі зайнятися науковою 

дослідницькою роботою. Для мене дуже важливо навчатися в університеті та 

мати можливість поєднувати навчання з соціально-політичною та  філософською  

аналітичною  практикою. Тому я прагну брати участь у заходах НТУ 

«Дніпровська політехніка»  з іншими студентами. Я також маю на меті 

долучитися до розроблення філософських  проєктів. 



Мене, передусім, цікавлять спеціальні предмети, зокрема, історія 

західноєвропейської філософії, логіка, філософська антропологія, іноземні 

мови…  

Навчаючись в університеті, я хотіла б розпочати  наукову співпрацю з 

викладачами університету. 

Я також прагну брати участь у студентському житті, брати участь у 

наукових конференціях, розвиватися інтелектуально й фізично, а також, знайти 

нові знайомства серед студентів інших спеціальностей. . 

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

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

справжнім фахівцем, корисним у галузі філософії й соціокультурній галузі 

Придніпровського регіону. 

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

проте я впевнена, що зможу стати достойним учасником  студентської спільноти  

НТУ «Дніпровська політехніка». 

Додатки: 

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

тощо.  

Дата та підпис.         


