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Шановний Олександре Івановичу! 

Я, Непереможна Вікторія Вікторівна, хочу здобувати вищу освіту у 

Вашому університеті за освітньою програмою «Середня освіта (Українська 

мова і література). Спеціальна освіта». 

Я чітко поставила для себе мету - стати вчителем української мови та 

літератури, бо саме ці предмети, на мою думку, дають змогу сформувати і 

зміцнити національну самосвідомість, велич українського духу. У школі (у 

коледжі) я не тільки вивчала твори, які пропонували за програмою, а й читала 

багато інших книг українських письменників. Постійно брала участь в 

олімпіадах, конкурсах, пробувала складати вірші. [Повідомте коротко про 

історію з життя, яка переконала Вас обрати саме цю спеціальність]. 

Мене дуже привабила освітня програма «Середня освіта (Українська 

мова і література). Спеціальна освіта». З нею нас знайомили під час 

проведення зустрічей із випускниками, я прочитала про неї інформацію на 

сайті Вашого університету, і мені дуже сподобалося, що є можливість здобути 

додатковий фах зі спецосвіти. У мене ще нема досвіду роботи з такого фаху, 

але я дуже прагну набути таких навичок, мене це особливо зацікавило. Я 

впевнена, що зможу опанувати такий вид діяльності. Мені доводилось 

спілкуватися з дітьми, у яких є вади мовлення, вони часто ніяковіють через це і 

соромляться спілкуватися, і я дуже хочу навчитися допомагати таким дітям. 

Крім того, я розумію, що це розширює мої можливості після закінчення 

університету для подальшої роботи. Ознайомившись із програмою, я 

зрозуміла, що зумію навчитись практичних навичок логопеда, працювати з 

дітьми, у яких є вади мовлення, навчитись корекційних технологій.  



На мою думку, у програмі, яку пропонує Ваш університет, усі навчальні 

дисципліни дають змогу стати кваліфікованим спеціалістом. 

Дуже мене приваблює можливість скористатися правом академічної 

мобільності відповідно до програм, які є в Університеті, і паралельно 

здобувати освіту в навчальних закладах за кордоном. Вважаю, що маю 

необхідні здібності до навчання, я відповідальна і наполеглива, тому 

переконана, що буду успішно навчатися за цією освітньою програмою. 

Сподіваюся, що стану студенткою Уманського державного 

педагогічного університету імена Павла Тичини, а після завершення - 

справжнім фахівцем, буду допомагати школярам вчити мову і мати правильне 

мовлення. 

 
Дата 

З повагою Вікторія НЕПЕРЕМОЖНА 


