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Доброго дня! Мене звати, Вікторія. 

     Я давно мріяла навчатись в столичному вузі. З усіх обрала Національний педагогічний 

університет  ім. М. П. Драгоманова тому, що тут можна отримати якісну освіту . Також 

допомогли звернути увагу на Ваш заклад вищої освіти чисельні рекомендації знайомих.  

Навчаючись в школі, я задумувалась про вибір майбутньої професії. Важко було 

визначитись та, все ж, розуміла, що хочу допомагати людям , щоб їх життя було успішним 

та якісним. Вважаю, що цьому сприяють   професії психолога та  логопеда. Я обрала  

Логопедію.  

       Помічала, що гарна вимова допомагає людині розкритись, досягти успіху. Інколи 

дефекти у мовленні  можуть позбавити можливості здобути омріяну професію 

(телеведучий, диктор). Також, останнім часом кількість дітей з вадами мовлення 

збільшується. Діти, які йдуть до школи, не вимовляють чимало букв, мають інші вади. Це 

все може виправити логопед, якщо вчасно до нього звернутися. Дорослі, які мають вади 

мови, можуть звернутися до кваліфікованого фахівця і виправити їх.  Для виправлення вад 

мови логопед-дефектолог використовує спеціальні вправи, які допомагають навчитись 

говорити, писати та читати правильно. Також фахівець логопед повинен мати знання 

основ анатомії та психології, вміти показати на собі вправи, що виправлять дефекти мови 

та бути дуже терплячим, бо іноді результати треба чекати довго.  

Я  все розумію і готова до цього. 

   Розумію, що до професійних навичок логопеда відносять, також, спілкування з дітьми 

для виявлення вад мови, проведення діагностики таких порушень. Виправлення вад мови 

та письма відбувається через корекційні заняття. Часто батьки та педагоги не звертають 

уваги на вади мови дітей, тому потрібно пояснювати важливість проведення 

логопедичних занять. 

Отож , щоб отримати, згадані вище, професійні вміння та навички, хочу вступити на 

факультет спеціальної та інклюзивної освіти. Обрала спеціальність 0.16. Логопедія. 

Сподіваюсь отримати основну кваліфікацію вчителя-дефектолога та додаткову - 

вихователя в закладах освіти для дітей з порушеннями вад мови. Обрала денну форму 

навчання. Після отримання диплому освітнього рівня « бакалавр» планую здобути диплом 

ОР « Магістр»   за кваліфікацією магістр спеціальної освіти та отримати додаткову 

кваліфікацію «практичний психолог» ( у спеціальних закладах освіти). Приємно вразила 
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інформація про можливість отримання додаткової кваліфікації саме практичного 

психолога, бо психологія одне з моїх хобі .  

     Коли , закінчивши університет, отримаю диплом та професії логопеда-дефектолога та 

практичного психолога працюватиму за фахом. Ця професія соціально значима, дає 

можливість ведення приватної практики. Також, нині вона відноситься до 

найзатребуваніших на ринку праці в нашій країні. Тому, думаю,  роботу за фахом знайти 

буде легко. 

    А ще сподіваюсь , що навчання  в НПУ ім . Михайла Драгоманова буде цікавим. 

Студентські роки стануть  одним з найяскравіших періодів мого життя. 

Дякую за увагу ! 

 

 

 


