
Шановний  

Володимире Борисовичу! 

 

 Звертаюся до Вас з приводу вступу на бакалаврську програму зі 

спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», у якій я дуже 

зацікавлена. 

Я, Сазонова Олександра Вадимівна, випускниця Криворізького фахового 

коледжу, спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». 

Отримавши економічний фах, виникло велике бажання і мрія поєднати набуті 

знання в економіці із засвоєнням важливих складових в галузі управління та 

адміністрування, адже в майбутньому, отримані навики і вміння в процесі 

навчання, стануть, на мою думку, важливими компонентами в добу відбудови 

оновленої держави та її основних галузей після війни.  

Розглядала багато закладів вищої освіти в Україні, які готують 

спеціалістів-управлінців; особливо мене цікавили освітні програми,  

викладацький склад кафедри та бази практик, бо це дуже важливі складові у 

навчанні та практичній підготовці майбутніх спеціалістів.  

Найбільшу симпатію і довіру в мене викликав Київський державний 

університет телекомунікацій, так як у ньому представлений широкий спектр 

сучасних і креативних спеціальностей. Серед них і та, про яку мріяла. Мою увагу 

привернули перелік компетентностей, перерахованих у освітній програмі з 

підготовки управлінців, а це – головні з них: вміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми; здатність працювати в команді; використовувати в 

процесі підготовки і впровадження управлінських рішень сучасні ІКТ; готувати 

та впроваджувати сучасні проєкти управлінських рішень тощо.  

Це лише частина зазначених аспектів, які стали моїм шансом збагатити 

свої знання, зрости особисто й професійно та розвивати Незалежну, вільну 

державу, якій потрібна «нова кров», нові управлінські підходи у вирішення будь-

яких важливих проблем.  

Я маю хороші бали з економічних дисциплін та дисциплін соціально-

гуманітарного блоку. Брала активну участь у різних заходах  свого навчального 



закладу, але не полишаю бажання стати в ряди разом із іншими представниками 

прогресивної молоді Державного університету телекомунікацій та продовжити 

активно займатися просвітницькою, виховною діяльністю в закладі та за його 

межами. Я маю на меті долучитися до дослідження та розробки різнобічних 

управлінських проєктів разом із кращими українськими практиками, що 

викладають в університеті на кафедрі публічного управління та адміністрування. 

Мрію бути випускницею одного із найкращих закладів вищої освіти, 

Державного університету телекомунікацій, якою б він пишався. Дуже 

сподіваюсь та Ваше розуміння та підтримку в позитивному рішенні та 

зарахування моєї кандидатури на отримання освітньо-кваліфікаційного рівня 

«бакалавр» в галузі 281 «Публічне управління та адміністрування».   

 

З повагою,  

абітурієнтка      Олександра САЗОНОВА 

 

  

 


