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Шановний Олеже Семеновичу!
Дозвольте звернутися до Вас з приводу вступу на освітню програму
першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 013 «Початкова освіта», яка
найбільше привернула мою увагу та викликала зацікавленість.
На мою думку, саме навчання за цією спеціальністю в Національному
університеті «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка відповідатиме
моїм інтересам, здібностям, нахилам, дозволить сповна реалізувати мій
потенціал з користю для мене особисто, для міста, для нашої України.
Упевнена: саме вчителі початкової школи закладають фундамент української
ідентичності, культури, будують наше майбутнє.
Вибір саме цієї спеціальності не є випадковим. Ще в дитинстві у дворі я
організовувала «мінішколу» для діток, де не просто розважала малюків, а
допомагала їм пізнавати цей світ весело та цікаво. Пізніше вчила з ними
літери та цифри, усе це приносило мені неабияке задоволення. Можливо,
причиною мого прагнення стати педагогом було і те, що і моя мама, і бабуся
були вчительками. Я спостерігала за тим, як вони готують уроки, свята,
якими авторитетами вони були для батьків малечі і мріяла бути у чомусь
схожою на них.
Пізніше мені здалося, що неправильно обирати свій шлях,
орієнтуючись виключно на своїх рідних та копіюючи їхні життєві траєкторії.
Тому я вирішила переосмислити свої цілі, дізнатися більше про власні
нахили, здібності та інтереси, щоб точно не помилися з вибором. Я пройшла
профдіагностичні тести від психолога нашої школи, дізналася більше про
свої сильні та слабкі сторони, проаналізувала освітні програми різних
спеціальностей у різних університетах. Після цього я дійшла того ж
висновку: робота з дітками початкової школи – це саме те, що відповідає моїм
нахилам (моя сильна сторона – комунікабельність, робота в сфері
«людина-людина», здатність доступно передавати інформацію, терплячість,
толерантність, любов до дітей тощо).
До того ж у старших класах ми ходили до Національного університету
«Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка на екскурсію до планетарію.
Ще одним моїм захопленням є планети, їхній рух, цікаві легенди про них, а
головне – мені подобається розповідати доступно про це дітям (якось у
літньому таборі довелося разом з вихователем проводити для дітей

майстер-класи на цю тему). Під час екскурсії я була вражена, що на
факультеті є певні курси за вибором студентів, серед яких є курс про основи
астрономії для дітей. Його викладає Богдан Т.М., яка проводила нам
екскурсію. Тож моє бажання вступати на факультет дошкільної, початкової
освіти і мистецтв зросло. Найбільше мені імпонує саме спеціальність
«Початкова освіта».
Моїми сильними сторонами, як на мене, є організованість,
самостійність, допитливість, має переважно високий та достатній рівень
навчальних досягнень. Я завжди доводжу розпочате до кінця та прагну
самовдосконалюватися, аби досягати обраних цілей та розвиватися в
напрямку початкової ланки освіти. Проте розумію, що моєю зоною зростання
є те, що мені бракує певних лідерських якостей, і хвилююся, чи зможу я
навчитися організовувати клас, проте знаю, що в освітній програми є теорія
виховання, і я думаю, що знання з цієї дисципліни допоможуть мені осягнути
секрети організації дитячого колективу та розвитку лідерських якостей.
Я маю диплом 1 ступеня на конкурсі читців Обласного конкурсу для
учнівської молоді (2021 р), маю гарну дикцію, планую розвивати і надалі свої
ораторські здібності. До того ж брала участь у конкурсі МАН з гуманітарної
тематики, напрямок «педагогіка», призового місця не посіла, проте отримала
гарний досвід і ще більше бажання рухатися вперед. Дуже сподіваюся, що в
університеті я зможу реалізувати себе як ведуча факультетських свят,
конкурсів педагогічної майстерності (чула від своєї подруги, що саме такі
конкурси є на цій спеціальності).
У процесі навчання в університеті прагну розвинути зосередженість,
посидючість та стати не тільки дослідником, спостерігачем, а й справжнім
другом для дітей, щоб навчати їх найбільш ефективно та цікаво. Знаю, що
висококваліфіковані викладачі факультету дошкільної, початкової освіти і
мистецтв допоможуть мені знайти правильні підходи до вразливої дитячої
душі, навчать бути сучасним, творчим та прогресивним учителем.
Я впевнена, що навчання у Національному університеті «Чернігівський
колегіум» імені Т.Г.Шевченка за обраною спеціальністю збагатить мене
особисто, сподіваюся, найкращим чином сприятиме розвитку мене як
професійного вчителя початкових класів.
Дякую за розгляд мотиваційного листа та моєї кандидатури для вступу,
сподіваюся на Вашу позитивну відповідь.
З повагою – Юлія Середа.

