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Шановний Андрію Валерійовичу! 

 

           Звертаюся до Вас з приводу вступу на навчання до Державного 

університету економіки і технологій для здобуття ступеня бакалавра зі 
спеціальності 053 «Психологія», щоб бути обізнаною у різноманітних галузях 
психології та отримати доступ до психологічної професії. Я прагну здійснити свою 
мрію  - стати успішним фахівцем! 
          Мене зацікавила освітня програма у галузі психології, яка представлена на 

сайті університету. Я звернула увагу на формування необхідного рівня цілісних 

психологічних знань та етичних принципів професійної діяльності психолога, які 

мають відповідати сучасним вимогам з даної професії. Особливо мене цікавить 

психодіагностика та технології психологічної допомоги. Я хотіла би поглиблено 

вивчати ці галузі в університеті. А для цього мені потрібно навчитися:  оволодіти 

такими практичними навичками, як емоційний інтелект, вміння ефективно 

комунікувати, вміння самостійно обирати та застосовувати валідний і надійний 

психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, проєктивні 

методики) психологічного дослідження та технології психологічної допомоги, 

критично мислити, аналізувати, аргументувати та презентувати результати 

власних досліджень усно / письмово, мати поглиблені знання іноземної мови 

(англійської, німецької, французької). 



          Цього року я закінчила навчання у Криворізькій загальноосвітній школі №  

та маю високі оцінки з української мови та літератури, англійської мови, 

математики та інших предметів. Однак найбільше мене цікавить психологія. Я 

прочитала чимало літератури з психології, відвідувала факультатив із психології. 

          Обираючи шлях у майбутнє на спеціальності «Психологія», я прагну 

опанувати омріяну професію психолога широкого профілю, з можливістю 

подальшого працевлаштування в різних сферах соціальної практики (охорони 

здоров’я, правоохоронній, професійного відбору та профорієнтаційній, 

організаційній, сімейній, експертній, управлінській тощо), оскільки  на фахових 

психологів завжди існує попит не тільки в державних установах, а й у приватному 

секторі – банках, страхових та інвестиційних компаніях, IT-фірмах, засобах 

масової інформації, громадських організаціях тощо.  А тому освітня програма 

відповідає моїм прагненням, оскільки дає можливість пройти навчальне та 

виробниче стажування за кордоном у рамках програми подвійного диплома та 

Erasmus+; можливість вивчення окремих курсів англійською мовою; можливість 

здобути гарні комунікативні і мовні навички; отримати базову психологічну 

освіту та можливість продовжити навчання на першому (бакалаврському) рівні 

вищої освіти одразу з третього курсу; оволодіти знаннями класичної та сучасної 

психологічної думки,  законодавства України та нормативних документів 

психолога, надбань психологічної практики; отримати навички розуміння 

природи, функцій та механізмів психічних явищ та застосування психологічних 

знань в умовах професійної діяльності психолога; здатність вирішувати типові 

спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері психології або у процесі 

навчання; емпатійно взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові 

особливості; демонструвати навички командної роботи у процесі вирішення 

фахових завдань; можливість працювати за фахом вже після ІІ курсу навчання; 

         Вважаю, що я прийняла правильне рішення, адже дана спеціальність 

забезпечить мені перспективну, престижну, цікаву і творчу справу, яка розкриє 

мій інтелект, пам’ять і увагу; дозволить мати широке коло знайомих, постійно 

зростаючі можливості для розвитку та подальшого навчання за наступними 

циклами вищої освіти. 

         З нетерпінням очікую вашої позитивної відповіді! Запевняю Вас, що я 

повністю готова і щиро прагну стати студенткою ДУЕТ! 

 

05.07.2022                                                                                                                                                                                                                                                                         

Підпис 



 


