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МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

  
Я, Сокирко Олена Петрівна, звертаюся до членів Приймальної комісії НПУ 

імені М.П. Драгоманова з проханням розглянути мої документи на вступ до НПУ 
імені М.П. Драгоманова на педагогічний факультет спеціальності «Початкова 
освіта» та мотиваційний лист, який  допоможе шановній Приймальній комісії 
дізнатися про мене більше, ніж із поданих документів. 

У 2022 році я успішно завершила навчання в Боярському ліцеї «Престиж». 
Протягом усіх років навчання брала активну участь у шкільних заходах, які 
проводив наш клас і наш ліцей. Неодноразово брала участь у шкільних 
олімпіадах з української мови та літератури, математики та історії. Як 
переможець шкільних олімпіад, у 2019 та 2021 роках брала участь у районних 
олімпіадах з української мови та літератури й історії України. Маю почесні 
грамоти за навчальні досягнення й активну участь у шкільному житті. 
Захоплююся спортом і спортивними танцями. Також маю почесні грамоти за 
спортивні досягнення.  

Уже в початковій школі зацікавилася роботою вчителя. До цього мене 
спонукала любов і повага до моєї першої вчительки, Марії Іванівни Січкар, яка 
протягом чотирьох років була для нас взірцем любові до учнів, була для нас 
другою мамою, яку можна було питати про все на світі і отримувати відповіді на 
будь-які питання. З часом я зрозуміла, що учитель початкових класів повинен 
мати знання з усіх навчальних дисциплін, які вивчаються в молодшій школі, 
повинен бути обізнаним з багатьма іншими науками, оскільки діти задавали 
питання про небо і воду, про тварин і рослин, про цікаві книги і кінофільми, про 
гру на комп'ютері і гру в футбол, повинна вміти знайти слова, щоб заспокоїти, 
дати пораду, разом піти в похід, на екскурсію. А іноді ще й заплести косичку на 
перерві, поправити одяг, потурбуватися, чи все гаразд удома, чи ніхто не 
голодний у класі. Можна ще багато сказати про мою першу вчительку, яка 
надихнула мене на здобуття такої нелегкої і такої цікавої професії, як учитель 
початкових класів. 

Національний педагогічний  університет імені  М.П. Драгоманова обрала 
тому, що цей університет закінчувала моя перша вчителька, яка багато 
розповідала про своє навчання тут, про прекрасних толерантних, з глибокими 



знаннями, викладачів. Потім я почала цікавитися публікаціями, у яких 
висвітлювалася діяльність цього університету і педагогічного факультету, де 
готують учителів початкових класів. Крім того, на другому курсі педагогічного 
факультету навчається моя подруга, яка з захопленням розповідає про чудову 
університетську бібліотеку, просторі читальні зали, цікаве студентське життя, 
спортивні змагання, якими я захоплююся, чудовий спортивний комплекс із 
великим басейном, художню самодіяльність, різноманітні флешмоби, які 
проводилися під час карантинів і проводяться навіть у цей воєнний час. Усе це 
вплинуло на вибір моєї майбутньої професії і на вибір навчального закладу. 

Оскільки я дуже люблю маленьких дітей, я переконана, що зумію знайти з 
ними спільну мову. Протягом навчання в університеті я зможу отримати 
необхідні для роботи вчителя знання. Навчатися люблю, багато читаю. Якщо я 
буду зарахована студенткою обраного факультету і спеціальності, буду сумлінно 
вчитися і братиму активну участь у житті факультету. 

Дякую шановній Приймальній комісії за розгляд моїх документів. 
Сподіваюся, що мені нададуть можливість навчатися в одному з найкращих 
університетів України. 

 
З повагою Сокирко О.П. 
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МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

Я, Хоменко Валентина Юріївна, закінчила в 2021 році педагогічний 
факультет НПУ імені М.П. Драгоманова. З третього курсу працюю вчителькою 
початкової школи Київського ліцею «Лідер».  

Із вдячністю згадую цікаві лекції викладачів нашого факультету, 
користуюся ними при підготовці до уроків. Використовую фахову літературу й 
мережу «Інтернет». У ліцеї працюють досвідчені вчителі, до яких я часто 
звертаюся, щоб отримати консультацію з того чи іншого питання. 

 Ще студенткою брала участь у наукових конференціях, виступала з 
доповідями, маю надруковані тези в студентському збірнику. Продовжую 
дослідження з теми моєї бакалаврської роботи «Формування самооцінки 
молодших школярів засобами ігрової діяльності», оскільки навчання в грі Нова 
українська школа вважає пріоритетним.  

Протягом трирічної роботи на посаді вчителя початкової школи зрозуміла, 
що навчатися потрібно протягом усього життя.  Недавно побачила на сайті 
педагогічного факультету цікаві заняття з використанням Леґо-технології, з 
використанням MOZABOOK. Дізналася, що тільки на нашому факультеті є 
спецкурс для магістрів «Академічне письмо», де можна навчитися проводити 
самостійні  наукові дослідження без плагіату. 

 Дуже хочу поглибити набуті знання, отримати додаткові навички, 
навчаючись в магістратурі саме на нашому факультеті, бо я знаю викладачів, 
високий рівень викладання дисциплін на всіх спеціальностях. Оскільки я працюю 
вчителькою, я обираю спеціальність «Початкова освіта». 

Прошу членів Приймальної комісії підтримати моє бажання продовжити 
навчання в рідному університеті на моєму факультеті. 

Дякую шановним членам Приймальної комісії за розгляд моїх документів.  
Якщо я буду зарахована на навчання в магістратуру, буду з честю 

продовжувати наукові традиції рідного університету. 
 
З повагою Хоменко В.Ю.      

 


