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Шановний Олеже Семеновичу!
Звертаюся до Вас з приводу вступу на освітню програму першого
(бакалаврського) рівня за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та
здоров’я людини), яка надзвичайно мене зацікавила. Впевнена, що навчання
за обраною спеціальністю в Національному університеті «Чернігівський
колегіум» імені Т.Г. Шевченка стане важливим кроком у втіленні моїх мрій та
задумів, можливістю професійно зростати в галузі біологічної освіти й
доводити важливість біологічних знань у сучасному світі та допоможе мені
досягти майбутнього кар’єрного успіху.
Мій вибір освітньої програми та навчального закладу є цілком
свідомим, адже протягом навчання у школі особливо цікавилася біологією,
відвідувала біологічний гурток, брала участь у олімпіаді з біології. Мій
вчитель біології – випускниця 2005 року цієї самої спеціальності
Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т.Г. Шевченка.
Інтересом до вивчення біології, своєму першому успіху (ІІ місце на обласній
олімпіаді з біології), передусім завдячую саме їй. Отримати ґрунтовні знання
з біології та в майбутньому професійно навчати школярів є моєю амбітною
метою, реалізація якої можлива, якщо я вступлю до омріяного факультету.
Також мені доводилось спілкуватись зі студентами, які вже навчаються
на природничо-математичному факультеті за обраною мною освітньою
програмою, коли вони проходили педагогічну практику. Їх вирізняла активна
життєва позиція, освіченість, цілеспрямованість. Від студентів я дізналась
про цікаве навчання, професійних та доброзичливих викладачів, можливість
поєднувати навчання з викладацькою практикою, перспективне майбутнє.
З сайту університету дізналася про можливості навчатися за
програмами академічного обміну, зокрема в закордонних університетах,
склад викладачів факультету, матеріально-технічну базу. Приємно вразило,
що серед викладачів природничо-математичного факультету ряд є його
випускниками, що зміцнило моє бажання навчатися на обраній спеціальності
у Вашому університеті.
Зі свого боку також хочу запевнити Вас, що братиму активну участь у
студентському житті факультету та проведенні різноманітних заходів. Маю
наміри стати частиною студентської спільноти та допомогти у розвитку
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факультету. З усіма можливостями, які може запропонувати обрана освітня
програма, я впевнена, що скористалася б усіма, якби мала можливість взяти
участь, стати не лише активним членом університету, а й лідером
завтрашнього дня.
Маю високі бали з біології, математики, української мови. Маю
впевненість, що завдяки науковцям різних галузей, які працюють на
факультеті на освітній програмі, набуду досвіду, важливого для мого
особистісного й професійного зростання, який зможу застосувати в
майбутньому, щоб стати справжнім фахівцем у галузі біологічної освіти. Маю
бажання навчатися за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я
людини), аби опанувати біологічні закони і закономірності, значущість
біології у формуванні світогляду людини, сучасні підходи щодо викладання
біології.
Вважаю, що навчання у Національному університеті «Чернігівський
колегіум» імені Т.Г. Шевченка за обраною спеціальністю формуватиме мене
як вчителя-професіонала та стимулюватиме до саморозвитку.
Щиро вдячна за розгляд мого мотиваційного листа. Сподіваюся на
Вашу позитивну відповідь щодо моєї кандидатури для вступу.
З повагою,
Потапенко Ірина
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