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Мотиваційний лист 

 

Вельмишановний Юрію Олеговичу! 

 

Я, Пархоменко Олена Вікторівна, в цьому році закінчую середню 

освіту. Звертаюсь до Вас з проханням розглянути мій мотиваційний лист про 

те, щоб прийняти мене в Навчально-науковий інститут фізичної культури за 

спеціальністю 016 Спеціальна освіта (Логопедія), на очну форму навчання. 

Мій вибір зупинився саме на Вашому університеті через декілька 

факторів, а саме: університет має майже 100-річну історію, є одним з 

найстаріших закладів вищої освіти Слобожанщини, і це справді вражає. До 

того ж вступити до СумДПУ імені А. С. Макаренка мені порекомендувала моя 

вчителька біології, сказавши, що у вас надають дуже гарну базу знань; а також 

через територіальну близкість. 

Ознайомившись з сайтом університету, інституту, сторінкою кафедри 

логопедії, дізналась, що у вас надається вища освіта освітнього рівня 

«Бакалавр», спеціальність 016 Спеціальна освіта (Логопедія) є акредитованою. 

На теренах інтернету натрапила на сторінку соціальної мережі 

Facebook «Кафедра логопедії СумДПУ імені А. С. Макаренка», в якій 

відображається велика кількість навчальних, наукових, виховних заходів, 

різноманітніх відео, привітань від студентів. Мені дуже сподобалась 

відкритість вашого викладацького колективу. Відеоролик про 15-річчя 

кафедри логопедії показує, що ви дуже сучасні і креативні. Я теж розділяю 

ваші цінності і зацікавлена брати участь у громадському житті університету. 

Володію досвідом взаємодії з дітьми дошкільного віку, маю двох 

маленьких сестричок. До того ж, моя мама працює вихователем у дитячому 

садку і під час літніх канікул часто долучала мене до організації дозвілля 

дітей, виготовлення різноманітних доробок. 

Брала активну участь у шкільному житті, виступала на сцені з 

декламуванням віршів до Дня вчителя, до Свята останнього дзвоника тощо. 

Неодноразово приймала участь в обласних олімпіадах з біології та спортивних 



змаганнях на шкільному рівні, займала перші місця. Я вважаю, для того щоб 

працювати з дітьми, потрібно бути активною, сучасною і спортивною 

особистістю. 

Після навчання зможу працювати у дитячих садках, у логопедичних 

пунктах при загальноосвітніх школах, спеціальних школах-інтернатах, 

логопедичних кабінетах, приватних навчально-розвивальних центрах, а 

згодом після набуття досвіду – вести приватну фахову діяльність. Професія 

логопеда є актуальною, популярною, соціально-значущою, тому що кількість 

дітей з порушеннями мовлення (фонетико-фонематичне недорозвинення, 

гнусавість, заїкання, картавість тощо) зростає щороку і ця галузь потребує все 

більше кваліфікованих фахівців. 

Дякую за ознайомлення з мотиваційним листом.  

 

 

З повагою,  _________________   Олена ПАРХОМЕНКО 


