
Шановна директорко Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ ДДПУ! 

 

Я свідомо й цілеспрямовано обираю для навчання освітньо-професійну 

програму бакалаврського рівня «Середня освіта (Англійська мова і література). 

Психологія», оскільки хочу працювати вчителем англійської мови та літератури, 

практичним психологом у закладах освіти, центрах надання психологічної 

допомоги, соціальних установах та громадських об’єднаннях; загалом приваблює 

можливість вивчати одразу англійську мову та зарубіжну літературу із опануванням 

практичних вмінь та навичок психолога, здатного обирати та застосовувати сучасні 

надійні методи, методики, процедури психологічного дослідження та технології 

психологічної допомоги відповідно до запитів індивідуального замовника чи 

цільової аудиторії. Безумовно, наявність кваліфікації, що поєднує ґрунтовні знання 

психології та високий рівень володіння англійською мовою, відкриває блискучі 

перспективи та кар’єрне зростання міжнародного рівня. 

Переконана(-ий), що Горлівський інститут іноземних мов саме той заклад 

вищої освіти, де я зможу набути якісної підготовки з різних аспектів філології, 

виявити власні здібності у захопливому процесі вивчення англійської мови, стати 

по-справжньому компетентним професіоналом у галузі педагогіки та психології. 

Під час навчання в загальноосвітній школі мені подобалося брати участь у 

мовних конкурсах, досліджувати лінгвістичні явища, редагувати та перекладати 

тексти. Досконале знання рідної мови та хоча б однієї іноземної вважаю необхідною 

запорукою успішного професійного майбутнього кожної людини.  

Усвідомлюю, що для майбутньої професії вчителя-практичного психолога 

необхідними є сумлінність, наполегливість, креативність, спостережливість, а також 

особиста дисциплінованість, тобто усі якості, які є цілком характерними для мене. 

Вчитель за сучасною спеціальністю «Англійська мова і література» та ще й зі 

знанням психології, безумовно, постає затребуваним на ринку праці, оскільки саме 

такий фахівець є свідомим того, як добирати і застосовувати сучасні освітні 

технології та методики для формування предметних компетентностей учнів і 

створювати навчально-методичне забезпечення для проведення занять з англійської 

мови та зарубіжної літератури у психологічно безпечному і комфортному 

середовищі.  

Мені подобається, що обрана мною освітньо-професійна програма забезпечує 

максимально сприятливі умови для того, щоб стати гідним професіоналом у галузі 

мовно-літературної освіти та психології, оскільки передбачає проходження 

виробничої педагогічної та психологічної практик у закладах загальної середньої 

освіти. 

Дякую за увагу та сподіваюся, що підтримаєте мій намір навчатися за обраною 

освітнью програмою. 


