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Шановна Валентино Яківно! 
 

Звертаюся до Вас з приводу вступу на бакалаврську програму зі спеціальності 
«Соціальна робота», у якій я дуже зацікавлений. Я розумію, що в умовах сьогодення 
соціальні працівники надзвичайно потрібні українському суспільству, адже значно зросла 
кількість людей,  яким потрібен соціальний захист.  На мою думку, саме в подібних 
ситуаціях актуалізується значення соціальної роботи як професійної діяльності, і головне 
завдання – допомогти людям вийти з кризового стану та адаптуватися до реалій 
суспільного життя. Чоловіки, жінки, дорослі, діти, особи похилого віку – всім в якийсь 
момент може знадобитися допомога, яку потрібно надати своєчасно і кваліфіковано. Саме 
з такою діяльністю я хочу пов’язати своє майбутнє.  

Я переконаний, що вона допоможе мені як у професійному, так і в особистому 
аспектах. 

Під час навчання в школі мене особливо цікавили такі предмети,  як математика, 
економіка, правознавство, англійська мова. Я також захоплююся перспективами роботи у 
команді, можливістю участі у наукових та професійних заходах, що організовуються 
Вашим інститутом. Я впевнений, що участь у цих видах діяльності допоможе мені на 
шляху до особистого зростання і розвитку моїх лідерських здібностей, які є необхідними 
для досягнення мети. 

Уявляючи своє майбутнє,  я усвідомлюю, що робота з людьми – нелегка праця. 
Потрібно бути не лише професіоналом своєї справи, а й володіти відповідними 
людськими якостями,  як-от наприклад,  людяністю, альтруїзмом, здатністю ставитися до 
кожного з повагою та чуйністю. Мені здається,  я володію такими якостями. Я завжди 
прагнув допогти тим, хто цього потребував,  маю невеликий досвід роботи у 
волонтерських проєктах.  

Я також дізнався, що в Університеті «Україна» значну увагу приділяють розвитку у 
студентів практичних навичок. Я переконаний, що практичні заняття з важливих 
навчальних дисциплін та практика в державних установах, проходження якої забезпечує 
Ваш інститут, допоможуть мені здобути необхідні знання та набути навичок. 

Я щиро прагну навчатися саме у Вашому інституті, бо переконаний, що ця 
програма допоможе мені розвинути себе як професіонала, лідера команди та виховати 
навички спілкування, які необхідні для моєї майбутньої кар’єри. 

Закінчивши Центральноукраїнський інститут розвитку людини, я можу прокласти 
шлях до своєї мрії, оскільки навчальна програма бакалавра з соціальної  роботи допоможе 
мені набути навички та здобути знання, необхідні, щоб стати успішним соціальним 
працівником.Тож, ознайомившись з інформацією про цю бакалаврську програму, я 
усвідомив, що вона є найкращою для мене.  

На завершення хочу сказати, що я щиро прагну навчатися на спеціальності 
«Соціальна робота» в Університеті «Україна»,  частиною якого є інститут, і я переконаний 
у тому, що навчання найкращим чином сприятиме моєму професійному розвитку. 

Дуже дякую, що розглянули мої документи та сподіваюся на Вашу позитивну 
відповідь. 

 
З повагою, ______________ 

 


