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Мотиваційний лист 

 

Вельмишановний Юрію Олеговичу! 

 

Звертаюся до Вас із проханням розглянути мій Мотиваційний лист 

щодо вступу в Сумський державний педагогічний університет імені               

А. С. Макаренка за освітньо-професійною програмою Спеціальна освіта 

(Логопедія). Цьогоріч я отримала диплом бакалавра і прагну продовжити 

навчання в магістратурі за означеною спеціальністю, адже за 4 роки навчання 

можу з впевненістю сказати: «Мій університет – моя гордість! Кафедра 

логопедії – моя сім’я! Робота з дітьми – моє покликання!». 

Під час навчання на бакалавраті я намагалася осягнути провідні 

принципи логопедії, особливості логоритміки, спецметодики фізичного 

виховання, логопедичної роботи з дітьми, специфіку дитячої психології, 

засвоїти методики роботи з дітьми, використовуючи інформаційні технології 

та технічні засоби корекційного навчання. Навчання протягом 4-х років 

надало мені також можливість набути знання з освітніх напрямів змісту 

спеціальної освіти.  

Брала активну участь у науково-практичних заходах кафедри логопедії: 

Логофест-2021 (сертифікат учасника), V Всеукраїнська студентська науково-

практична конференція «Актуальні проблеми спеціальної педагогіки, 

психології та фізичної терапії», яка відбулася 25 травня 2021 року (І місце за 

виступ на конференції, нагороджена почесною грамотою ректора СумДПУ 

імені А. С. Макаренка), Х Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Сучасні проблеми логопедії та реабілітації», яка відбулася 18 листопада 

2021 року (сертифікат учасника). 

Приємно відзначити, що набуті знання я отримала завдяки високому 

фаху, якісному професіоналізму і людяності викладачів кафедри логопедії, за 

що окрема їм вдячність і подяка. Низький уклін куратору Кравченку 

Анатолію Івановичу, який активно долучав всю нашу групу  до соціально-

виховної роботи кафедри логопедії. 

Наразі я прагну закріпити ці знання і здобути надсучасну та вкрай 

необхідну професію логопеда як в Україні, так і в багатьох країнах світу. 

Головна мета – стати кваліфікованим спеціалістом і вести приватну фахову 

діяльність. 



Перегляд освітніх програм, за якими працює університет, дав змогу 

остаточно переконатися, що добір навчальних дисциплін в них здійснюється 

ретельно і послідовно. Приємно відзначити, що під час навчання є 

можливість академічної мобільності, яка відкриває широкі перспективи для 

набуття всеукраїнського досвіду роботи з дітьми, спілкування зі студентами 

інших вузів. Хотілося б також підкреслити з позитивного боку те, що 

студенти Вашого університету мають можливість отримати практичний 

досвід в закладах освіти, соціально-реабілітаційних закладах та інклюзивно-

ресурсних центрах. 

Дуже сподіваюся, що фахові компетентності, набуті під час навчання за 

спеціальністю Спеціальна освіта (Логопедія) нададуть мені можливість стати 

справжнім фахівцем в галузі логопедії. 

Щиро вдячна Вам, що розглянули мого листа, і сподіваюся на Вашу 

позитивну відповідь. 

 

 

З повагою,  _________________   Світлана РОМАНЕНКО 


