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Шановний Олеже Семеновичу!
Звертаюся до Вас із приводу вступу на освітню програму першого (бакалаврського)
рівня за спеціальністю 053 «Психологія», яка викликає у мене цікавість та прихильність.
Впевнена, що навчання за обраною спеціальністю в Національному університеті
«Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка стане мені у нагоді стосовно покращення
власних комунікативних здібностей та побудови вдалої кар’єри практичного психолога.
Цього року я закінчила навчання у Чернігівській школі № 2 та маю високі оцінки з
української мови та літератури, біології та інших предметів. Однак вже кілька років значну
мою увагу привертає психологія. Мені були дуже цікавими та корисними книжки з
психології, а також психологічні тренінги з розвитку навичок спілкування, які проводив наш
шкільний психолог. Я особисто допомагала останньому обраховувати результати проведеного
анкетування, готувала матеріали для психологічних ігор з моїми однокласниками.
Також у цьому році я успішно пройшла онлайн-курс «Інформаційна гігієна. Як
розпізнати брехню в соцмережах, в Інтернеті та на телебаченні» на освітній платформі
«Prometheus». Отримані знання допомагають мені орієнтуватися у віртуальному просторі та
спонукають до опанування додаткової психологічної інформації. Також мною була прочитана
низка науково-популярних книжок із психології. Отже, мій вибір не є випадковим.
Я маю сильне бажання вивчати психологію у Національному університеті
«Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка – відомому у нашому місті закладі вищої
освіти. При ознайомленні з освітньою програмою та психологічними курсами на
університетському інтернет-сайті мене зацікавили такі предмети, як: тренінг спілкування,
психодіагностика, психологічне консультування. Я б хотіла поглиблено вивчати ці галузі в
університеті.
Я очікую, що навчання за обраною бакалаврською програмою дозволить мені стати
висококласним психологом-консультантом, навчить допомагати моїм одноліткам у
розв’язанні їхніх психологічних проблем, побудові стосунків з іншими, створенні
гармонійної сім’ї. На мою думку, все це сприятиме розвитку нашого краю та країни в цілому.
Переконана, що кваліфіковані психологи є тими фахівцями, які вкрай необхідні нашій
державі, особливо в складних умовах сьогодення.
Я впевнена у своєму виборі та щиро прагну вивчати психологію у
Навчально-науковому інституті психології та соціальної роботи НУЧК імені Т.Г.Шевченка.
Дякую Вам за час і зусилля, вкладені у розгляд мого мотиваційного листа та сподіваюся на
Вашу позитивну відповідь.
З повагою – Василина Василенко.

