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Шановний Юріє Олеговичу! 

На сайті Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка та від учителя математики нашої школи, я отримала 

інформацію про спеціальність 014 Середня освіта (Математика) (освітній 

ступінь «бакалавр»)  і зацікавилась нею. По-перше, професія вчителя є завжди 

затребуваною на ринку праці. По-друге, за інформацією з сайту фізико-

математичного факультету та соціальних мереж я впевнилася, що СумДПУ 

імені А. С. Макаренка надає якісну сучасну освіту, на фізико-математичному 

факультеті працюють фахові викладачі, створені комфортні умови для 

навчання та дозвілля, що факультет є справжньою родиною, випускники 

діляться гарними спогадами про навчання.  

Останнім часом я постійно думаю про своє майбутнє, прагну стати 

успішною людиною, що є корисною Україні. Я впевнена, що успіх країни 

залежить від якості освіти, а якість освіти чимало залежить від фаховості 

вчителя. У цьому мотиваційному листі я прошу Вас розглянути мою 

кандидатуру як майбутнього здобувача вищої освіти за спеціальністю 014 

Середня освіта (Математика).  

Я з дитинства захоплююсь математикою, мені дуже подобається 

професія вчителя. У моїй родині є вчителі. Великий вплив на мене мала моя 

вчителька математики. Навчаючись у школі, я брала участь у математичних 

конкурсах, олімпіадах. Завжди намагалася допомагати вчителю у проведенні 

занять гуртка, брала участь у проведенні різноманітних заходів з математики. 

Окрім цього, я із задоволенням вивчаю інформатику, англійську мову. У школі 

найвищі оцінки я здобула з математики, інформатики та інших природничих 

наук, таких як хімія та фізика. Я переконана, що ці навчальні дисципліни 

допомогли мені змінити вдосконалити свою підготовку, побачити 

застосування математики у реальному житті. Математику я вивчаю не лише 

на уроках, але й самостійно за допомогою навчальної та науково-популярної 

літератури, сайтів, безкоштовних онлайн курсів, завдяки яким я отримала 

відповідні сертифікати.  

Із задоволенням допомагаю вивчати математику іншим (однокласникам, 

молодшим школярам) і відчуваю, що це моє майбутнє. Наприклад, минулого 

року я допомогла молодшому брату підготуватися до ДПА з математики. Крім 

того, мені подобається самостійно розв’язувати задачі різними способами.  



 

 

Що стосується навчання в університеті на спеціальності 014 Середня 

освіта (Математика), то я прагну отримати нові знання, поглибити їх, 

сформуватися, як сучасний вчитель математики, досягти успіхів у навчанні, 

брати участь у науково-дослідній роботі студентських наукових товариств, а 

потім працевлаштуватись за спеціальність.  

Я сподіваюся, що мені вдалося переконати Вас у своїх здібностях та 

вмотивованості до навчання на спеціальності 014 Середня освіта (Математика) 

саме на фізико-математичному факультеті Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка, що я зможу стати 

студентом саме Вашого університету, що зможу побудувати власне успішне 

майбутнє та університет зможе гордитися мною, як випускником! На 

завершення хотілося б сказати, що якщо я стану студенткою вашого 

університету, я обіцяю бути гідним членом великої макаренківської родини. 

Дуже дякую, що розглянули мою заяву. З нетерпінням чекаю на Вашу 

позитивну відповідь. 

З повагою  _______________ 


