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Шановний Олеже Семеновичу!
Хочу звернутися до Вас та повідомити про своє бажання вступити у
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка на
бакалаврську освітню програму «012 Дошкільна освіта» зі спеціальності
«Дошкільна освіта» факультету дошкільної, початкової освіти і мистецтв.
Маю зазначити, що мій вибір освітньої програми та спеціальності є
цілком

свідомий,

оскільки

я

вважаю,

що

вихователь

–

одна

з

найблагородніших професій у світі. Вихователь – це і мама, і перший
учитель. Адже саме від цих людей залежить, яким буде наше майбутнє
покоління. Я дуже люблю дітей, люблю їх просто так, ні за що. Я готова
віддавати їм будь-який момент, частинку свого серця, без компромісів і умов.
На мою думку, вихователь повинен бути другом дітей, помічником і
порадником, який поєднує в собі любов до справи й до вихованців, вміє не
тільки дати дітям щось нове, а й сам здатний вчитися у них.
Крім того, мені імпонує саме освітня програма Дошкільна освіта, бо
вона має професійну орієнтацію, яка базується на наукових знаннях про
навчання, виховання і розвиток дітей раннього і дошкільного віку,
дотримуючись традиційних та інноваційних технологій із метою вирішення
сучасних завдань дошкільної освіти.

Також хочу зазначити, що детально ознайомилась зі складом викладачів
факультету та його матеріально-технічною базою. Хочу сказати, що я була
приємно вражена колективом викладачів, які є відомими фахівцями в галузі
педагогіки, активно займаються й неформальною освітою зі студентами, про
що я випадково дізналась з друкованих джерел «Деснянської правди».
Зі свого боку також хочу запевнити Вас, що буду брати активну участь у
студентському житті факультету та університету, реалізувати свої права й
обов’язки як члена суспільства та сприяти його сталого розвитку.
Найвищі бали маю з української мови та математики. Крім того, прагну
займатися самоосвітою та саморозвитком для постійного поглиблення
загальноосвітньої та фахової підготовки, перетворення набуття освіти в
процес, який триває впродовж усього подальшого життя.
Дякую за розгляд мотиваційного листа та моєї кандидатури для вступу і
сподіваюся на Вашу позитивну відповідь.
З повагою – О. Петренко

