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Шановний Олеже Семеновичу!
Звертаюся до Вас з приводу вступу на освітню програму першого
(бакалаврського) рівня за спеціальністю 014 Середня освіта (Хімія), у якій
я надзвичайно зацікавлена. Переконана, 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 педагогіки та доводити
важливість хімії в житті кожної людини, а також допоможе мені в
майбутньому досягти кар’єрного успіху.
Хочу запевнити Вас, що мій вибір закладу та освітньої програми є
цілком свідомим. Я визначилася з майбутньою професією ще у ранньому
дитинстві. Професія моєї мрії — вчитель. Я розумію, що це дуже
відповідальна робота — бути взірцем для дітей. Але саме це мене й
приваблює. Чому саме вчителем? По-перше, я дуже люблю дітей. Цікаво
спостерігати за їхнім розвитком, вдосконаленням і самовдосконаленням.
Мені подобається допомагати їм розв’язувати деякі проблеми, долати
труднощі, дізнаватися характер дітей. По-друге, вчитель ніколи не буде
нудьгувати на роботі, якщо він прийшов до школи за власним бажанням.
Так, потрібно постійно поглиблювати свої знання, удосконалювати
педагогічні навички. В процесі уроку вчитель не тільки допомагає дітям
отримувати певні навички, а й вчиться сам. Чому саме вчителем хімії?
Тому, що це наука про речовини та їх перетворення і це завжди буде
актуально в повсякденному житті.
В сьомому класі я вперше познайомилася з предметом хімія й одразу
зрозуміла, що - це саме те, що мені потрібно. Протягом шкільних років
відвідувала різні гуртки природничого профілю, брала участь у
предметних олімпіадах, різноманітних конкурсах учнівської молоді, проте
пріоритетним завжди була хімія і моє бажання стати вчителем з хімії.
Передусім завдячую цим своєму вчителю, який є викладачем кафедри
хімії, технологій та фармації природничо-математичного факультету
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Т.Г.Шевченка. Саме він звернув мою увагу на те, що у Вашому
навчальному закладі є творчий колектив викладачів, які поєднують і
вчителювання у ЗОШ міста, і викладання в університеті, і наукову
діяльність. Потрапити до складу такої перспективної команди є моєю
амбітною метою, яку зможу зреалізувати, вступивши до омріяного
факультету.
Під час навчання в школі мені доводилось спілкуватись зі
студентами, які вже навчаються на природничо-математичному факультеті
за обраною мною освітньою програмою. Вони проходили педагогічну
практику в нашому класі. Це активні, розумні й цілеспрямовані студенти,
які позитивно відгукувались про своїх викладачів, цікаве навчання і
перспективне майбутнє, бо хімічна освіта на сьогодні — невід’ємна
складова життя будь-якої людини.
Цікавою для мене виявилась інформація на сайті університету щодо
освітньої програми і тих можливостей, що мають студенти, складу
викладачів факультету та матеріально-технічної бази. Приємно, що
викладачі є фахівцями з різних галузей природничих наук, активно
займаються й неформальною освітою зі студентами. Зацікавила мене й
співпраця з іншими університетами України, можливість навчатися за
програмами академічного обміну, поєднувати навчання з вчительською
практикою.
Зі свого боку також хочу запевнити Вас, що хочу брати активну
участь у студентському житті факультету та проведенні різноманітних
заходів. Особливо цікавим для мене є вивчення методики викладання
хімії, щоб такий цікавий та непростий предмет як хімія більш захоплював
учнів під час навчання в школі. Я вже маю перші важливі для мене
досягнення в галузі хімії: отримала призове місце на ІІ етапі
Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії.
Маю високі бали з хімії, біології, української мови. Сподіваюсь, що
під керівництвом науковців різних галузей, які працюють на факультеті на
освітній програмі, набуду важливого для мого особистісного й
професійного зростання досвіду, який зможу застосувати в майбутньому,
щоб стати справжнім фахівцем у галузі хімічної освіти. Щиро бажаю
навчатися за спеціальністю 014 Середня освіта (Хімія).
Я впевнена, що навчання у Національному університеті
«Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка за обраною спеціальністю
найкращим чином сприятиме розвитку мене як професійного вчителя.
Дякую за розгляд мотиваційного листа та моєї кандидатури для
вступу, сподіваюся на Вашу позитивну відповідь.
З повагою – Поліна Іванова.

erudyt.net

