
Шановний Віталіє Анатолійовичу! 

 

Цьогоріч я закінчив/ла навчання у «Назва школи» та хотів/ла б вступити в ПВНЗ 

«Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» на 

бакалаврську освітню програму зі спеціальності 013 «Початкова освіта». 

Впевнений/на, що люди можуть досягти успіху в тих речах, які їм подобаються, а початкова 

освіта – це та сфера, працювати в якій я мрію і прагну дізнатися про неї більше. Я дуже хотів/ла б 

отримати можливість стати висококваліфікованим, конкурентоспроможним фахівцем у галузі 

початкової освіти, навчитися здійснювати розвиток, виховання, навчання учнів молодшого 

шкільного віку, зокрема й тих, які мають особливі освітні потреби, із використанням традиційних 

та інноваційних технологій, вирішувати сучасні завдання початкової шкільної освіти, розвинути 

власні соціальні навички. Детально вивчивши зміст освітньо-професійної програми «Початкова 

освіта», розміщеної на сайті університету, я переконався/лася, що зможу реалізувати свою мрію 

завдяки навчанню у Вашому університеті який є одним із найкращих у західному регіоні та Україні. 
Протягом навчання у школі я зрозумів/ла, що мені подобається фах учителя, адже педагог це 

не тільки благородна професія, а й справжнє покликання, справа всього життя. Я вирішив/ла стати 

вчителем початкових класів. Перший вчитель – найважливіша людина, яка першою допомагає 

долати труднощі. От і мені захотілося стати тією самою, першою і важливою. Я намагатимусь 

зробити все, щоб мої учні в майбутньому відчували радість при зустрічі і почувалися затишно поруч 

зі мною. 

Хочу запевнити, що мій вибір освітньої програми та спеціальності є цілком свідомий, 

оскільки маю багато рідних та знайомих, які є випускниками минулих років за цією спеціальністю 

і зараз працюють за фахом в різних куточках України: вчителями початкових класів, асистентами 

учителів у інклюзивних класах, керівниками тощо. У розмовах з ними я усвідомив/ла, що робота 

вчителя це не лише щоденні рутинні трудові будні, це постійний творчий пошук, робота над собою, 

і, як результат ‒ найвища нагорода ‒ подяка від дітей.  

Навчаючись у старших класах, я спостерігав/ла за тим, як змінюється початкова школа 

відповідно до реалізації Концепції «Нова українська школа»: вона стала яскравою, сучасною і 

технологічною. Змінилися учні, а, головне, учителі стали для них партнерами, помічниками на 

шляху до знань. Коли в минулому році я допомагала своїй першій вчительці під час літнього табору 

організовувати виховні заходи з учнями початкової школи, отримав/ла величезне задоволення під 

час спілкування з дітьми, переконалася у правильності свого вибору. З нетерпінням чекатиму 

першої педагогічної практики і радію, що в обраній мною освітньо-професійній програмі відведено 

багато годин на практичну підготовку. Також мене зацікавило те, що практико-орієнтована 

складова професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкової школи ведеться на 

базах лабораторій Творчої майстерні інноваційних педагогічних технологій та Центру кар’єрного 

зростання педагогічного факультету та на базах початкових класів закладів загальної середньої 

освіти різних типів і форм власності, що провадять свою діяльність зокрема і за авторськими 

програмами. Вважаю, що це допоможе мені набути цінний педагогічний досвід. 

Дійсно, багато причин спонукали мене обрати навчання в ПВНЗ «Міжнародний економіко-

гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука», але три з них є основними: 

1. Освітньо-професійна програма: перелік освітніх компонент, стиль і методи навчання, 

програмні компетентності тощо. 

2. Професорсько-викладацький склад та матеріально-технічна база факультету. 

3. Студентоцентроване навчання в університеті; широкі можливості проявити себе в 

позанавчальній діяльності. 

Я розумію, що навчання в ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені 

академіка Степана Дем’янчука» буде непростим і вимагатиме від мене значних зусиль та 

наполегливості, але я також впевнений/на, що зможу подолати будь-які виклики й отримаю 

максимум знань та досвіду завдяки навчанню. 

Наостанок, хочу подякувати Вам, що розглянули мого листа і сподіваюся  на Вашу позитивну 

відповідь.   

З повагою, ______________________________ 


