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Шановний Олександре Івановичу!  

Я, Непереможна Вікторія Вікторівна, хочу здобувати вищу освіту у 

Вашому університеті за магістерською  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 формувати і 

зміцнювати національну самосвідомість і почуття патріотизму. [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», тому що, крім  знань з основної 

предметної спеціальності, програма передбачає формування вмінь 

застосовувати сучасні освітні, реабілітаційні, інформаційні, психолого-

педагогічні технології в роботі з особами з особливими освітніми потребами 

в умовах закладів спеціальної та загальної освіти, служб, організацій, установ 

сфери освіти, охорони здоров’я, соціального захисту. 

 Мені доводилось спілкуватися з дітьми, у яких є вади мовлення, вони 

часто через це уникають спілкування, почувають себе приниженими, і я дуже 

хочу навчитися допомагати таким дітям. Крім того, я розумію, що це дасть 

мені змогу розширити можливості працевлаштування після закінчення 

університету. Ознайомившись із програмою, я зрозуміла, що зумію на 

високому рівні опанувати практичні навички логопеда, працювати з дітьми, у 

яких є вади мовлення, навчитись корекційних технологій.   

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

навчальні дисципліни забезпечують можливість стати кваліфікованим 

спеціалістом.  
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Перевагою цієї програми є те, що вона передбачає реалізацію права на  

академічну мобільність і  паралельно здобувати освіту в навчальних закладах 

за кордоном. Я б хотіла скористатися такою нагодою, щоб вивчити досвід 

логопедів 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, а після завершення – справжнім фахівцем, буду 

вчити діток у школі, допомагати їм вивчати українську мову і мати 

правильне мовлення. 
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