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Шановна Валентино Яківно! 
 
Я завершую останній рік навчання у «Назва школи» і прагну вступити до 

Університету «Україна» на бакалаврську програму зі спеціальності «Корекційна 
педагогіка». Останнім часом я постійно думаю про своє майбутнє, прагну збудувати 
кар’єру та стати успішною людиною, яка знайшла свій власний шлях у житті. Своє 
майбутнє я пов’язую із  допомогою  іншим,  а найбільше її  потребують,  на мою думку, 
діти,  особливо ті, які мають порушення фізичного чи розумового розвитку,  ментального 
характеру тощо. 

Мої шкільні вчителі завжди відзначали, що я маю хороші здібності з таких 
предметів, як математика, українська мова, історія України, біологія та хімія. Це свідчить  
по логічний склад розуму, вміння аналізувати та порівнювати факти,  наполегливість. 
Звичайно,  ці риси,  на мою думку, важливі для майбутнього педагога, але на перше місце 
я ставлю все-таки людяність та чуйність,  пракгення допомогти іншим. 

У професії,  яку я обираю,  мені найбільше імпонує той її  аспект,  який пов’язанй з 
роботою  логопеда. Адже для дитини дуже важливо вчасно навчитися правильно 
говорити. Тоді вона буде відкритішою,  матиме менше комплексів у майбутньому. 
Корекційний педагог може допомогти в цьому та багато в чому іншому. 

Моє перше знайомство з Університетом «Україна» почалося зі збору конкретної 
інформації про нього. З даних, які я знайшла, мені вдалося скласти основну картину, яка 
допомогла мені зробити вибір. Університет «Україна» – це один з найбільших 
інноваційних центрів, який спеціалізується саме на проблемах інклюзії,  у тому числі в 
освітньому середовищі. Це пов’язане з тим, що Університет навчає велику кількість 
студентів з інвалідністю, з обмеженнями дуже різного характеру. І історії успіху цих 
студентів,  які змогли себе реалізувати багато в чому завдяки Університету,не можуть не 
вражати.  Моя ж мета дуже близька до місії Університету «Україна» -  допомагати іншим,  
сприяти тому, щоб кожна дитина змогла розкритися як особистість. Саме тому, я прийшла 
до висновку, що «Університет «Україна» є найкращим закладом для реалізації мого 
потенціалу. 

Що стосується бачення моєї майбутньої кар’єри, то, на мою думку у нашій країні 
не вистачає педагогів, які працюють з дітками, що мають потребу в корекції. Більше того, 
мені доводилос спостерігати,  як вчитель у школі має понад тридцять учнів у класі,  із 
яких декілька мають інвалідність, і він просто не має часу, щоб попрацювати з усіма 
дітьми і приділити більшу увагу тим, хто її найбільше потребує. Завершивши навчання в 
Університеті «Україна», я планую працювати взагальноосвітній школі,  адже не у всіх 
батьків є  фінансова можливість організувати для своїх дітей платний педагогічних 
супровід,  оплатити послуги логопеда тощо. Я вважаю, що така допомога є  дуже 
важливою  сьогодні.  Для реалізації цієї мети мені потрібно вдосконалити свої лідерські 
якості та здобути спеціальні знання з обраної галузі знань, а це стане можливим лише, 
якщо я вступлю до Університету «Україна» на спеціальність «Корекційна педагогіка». 

На завершення хотілося б сказати, що якщо я стану студентом вашого ЗВО, я 
обіцяю бути гідним членом студентського колективу. 

Дуже дякую, що розглянули мою заяву. Я з нетерпінням чекаю вашої позитивної 
відповіді. 

 
 



З повагою, ______________ 
 


