Шановний Віталію Анатолійовичу!
Я звертаюся до Вас, оскільки прагну поступити на навчання на бакалаврську
програму зі спеціальності 012 «Дошкільна освіта» на педагогічний факультет Вашого
університету. Із різних джерел я отримала схвальні відгуки про Ваш заклад вищої освіти.
Детально ознайомилася із університетом у цілому із сайту Вашого університету, зокрема,
мене зацікавив педагогічний факультет, де є освітня програма «Дошкільна освіта».
Цього року я закінчила навчання у «назва школи» та маю високі оцінки з української
мови та літератури, історії України, математики, іноземної мови та інших предметів. Це дає
мені можливість вступити на навчання за освітньою програмою дошкільна освіта. Я
прочитала чимало літератури по роботі з дітьми дошкільного віку та загалом педагогічної
літератури. Особливо мене зацікавили книги В. О. Сухомлинського «Серце віддаю дітям» та
А. С. Макаренка «Педагогічна поема». Так, як у мене мама працює в закладі дошкільної
освіти «назва закладу», то я мала можливість спостерігати за роботою вихователя закладу
дошкільної освіти.
Я давно зрозуміла, що професія вихователя – це моє покликання! Як на мене, це
найкраща робота, свідомий вибір всього мого життя. По завершенні навчання планую
працювати вихователем у закладі дошкільної освіти, а в подальшому, відкрити свій власний
центр розвитку дітей дошкільного віку, де буде здійснюватися підготовка дітей до навчання
в школі та всебічний творчий розвиток дитини дошкільного віку. Я дуже люблю маленьких
дітей і розуміюся на тонкощах їх виховання. Спілкування з дітьми приносить мені велике
задоволення. Саме спілкуючись із малюками можна поринути в «країну дитинства»,
навчитися бути щирою, радіти та вірити в чудеса. Я маю можливість спостерігати, що саме
маленькі діти дають моїй мамі, яка працює в садочку, підтримку та життєву енергію.
Я знаю, що професія вихователя змушує весь час рухатися вперед, шукати і знаходити
щось нове, розвивати свої творчі здібності, дає можливість зануритися в атмосферу
щасливого дитинства. Це якраз мені підходить! Оскільки я постійно працюю над своїм
самовдосконаленням: читаю відповідну літературу, спілкуюся з людьми даної професії.
Також, хочу зазначити, що я детально ознайомилася зі складом викладачів
факультету та його матеріально-технічною базою. Мене зацікавила висока професійність
викладачів, які забезпечують викладання навчальних дисциплін на обраній мною освітній
програмі. Вразила також потужна матеріально-технічна база факультету. Мене зацікавило
також те, що студенти досить багато часу знаходяться на заняттях і під час проходження
практики в різних закладах дошкільної освіти, де мають можливість перейняти досвід
кращих вихователів закладів дошкільної освіти м. Рівне.
Я усвідомлюю те, що професія вихователя дитячого садка є нелегкою професією, але я
готова до подолання різних труднощів та маю намір здобути якісну підготовку в Вашому
університеті! Про якість підготовки за даною програму свідчить висока працевлаштованість
випускників, що мене також мотивувало обрати цю спеціальність.
Із сайту Вашого університету та від знайомих, які навчаються у Вашому університеті, я
дізналася про вирування досить широкого соціального та громадського життя. Я є досить
активною особистістю і маю бажання, при вступі до Вашого університету, брати участь у
гуртках художньої самодіяльності, оскільки, маю здібності до співу, танців. Навчаючись у
школі, брала участь у театральному гуртку та співала в хорі. Сподіваюся, що такі здібності
допоможуть мені далі у моїй професійній діяльності.
Для успішного оволодіння даною професією я вважаю, що маю усі відповідні
особистісні якості. Я є уважною, відповідальною, чуйною, тактовною, товариською,
терплячою, виявляю схильність до роботи з дітьми, маю хорошу пам’ять, увагу та високі
комунікативні здібності. Дотримуюся загальної культури та ерудованості, грамотна, маю
виразну мову, добре поставлений голос, уміння керувати колективом.
Я хотіла би подякувати Вам за розгляд мого листа. З нетерпінням очікую Вашої
позитивної відповіді. Хочу Вас запевнити, що я готова старанно навчатися на обраній
спеціальності у Вашому університеті та впевнена в правильному виборі університету і
спеціальності.
З повагою, ______________
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