
,Щоброго дня! Мене звutти Ткаченко Юлiя Мшайлiвна ,я виrrусrurиця КЗ
<<Губинисьюй ЗЗСО I-III ст. ЛЬ 2> Новомосковського райоку,
.ЩнiпропетровGькоi областi.

Зараз кожен вигIускник cToiTb на пороз i найва>хслпвiшого вибору в життi - вибiР

професiТ. Але для мене трудЕощiв у виборi не було, адже зi cBo'iM майбУгнiм

фахом я визначу$ласъ ще у першому класi. Професiя Moei Mpii- Еедаrт}r .На Це

рiшечня щ.а}{ý цашuцrуда мQя царща вчцтQдъка CBoiM прикладом воýа покаЗЕrпа

HacKiglr,rш ця професiя цiкава i заховrпоюча. ýпя себе я вlтрiшилfl,що теЖ хоЧУ

буr" такою. I з того часу нiчого не змiнилося .Bci одинадцять poKiB шкOли моя

мета була незмiнна - Шffрешiзацii моет ълрii я Еамаrап&ся робвти вýе : втшлася

на вiдмiнно, брала участъ у шкiльних та районних олirчшiаД€lх, стаJIа

презадеrrтом учýЬсъкою с{лмоврядrваннrl, брапа активflу участъ у життi шIколи,

була незмiнною }лrасницею кожного uпсiльного свята. I хоч iнодi це бУло не

просто ,я i{e зупйiiяласъ, я готова пройти через Bci труднощi ,аби стагЕ гiдною
звання педагога.

Ще з дФсятою кJIасу я розпочапа попryк унiверситеry ,в якому я зможу

реаяiзузати свою мету. Gскiпьки в моТй областi немае В1*l з такою

спецiыlьнiстю яку я обрала (шочатковаосвiта та практиЕIЕа психодогiя) ,то MeHi

довФдрrrлось ЕрдФвжуватЕ ýсшук в iBTTrBx обл*rтяl . Сryед Beix вавчаlrвлrкrг

закладiв у моему прiоритетi став HITY iM. М. П. ,Щрагоманова. Саме цей
ygigqpcЁ{ýT ýтав моgФ flqдiсю , тraлicro gа т9, щ0 я знохqr ýтата trэда1опом.

Надiею на те, що моя мрiя здiйснитъся.

Моею мегок}, c€l}rе як IIедЕгФга, е звriжж с"тереGтЕЕffi црФ суч€юЕе ЕоfiпшiжЕ

дiтей. Ддже я часто чую вiд деяких людей ,що зар€в дiти зовсiм не вихованi ,Не

хgEýflIъ ffiэFtg[gся i эвагаЕi сщразлятяся з gI{м д{юfrть ýаэкк0 . Людg здат*ri тiлъки

осуджувати, а не розумiти те, наскiлъки глибоко IФи€ться tц проблема. ,Щитина

- це осбвстiстъ, де жаi пстрiбев gвй r:iý(i;g свiй меясд тоFý, яс з"фщgrк iT

до навчання . Carvre це i е головною метою кожного вIпIтеJIя. Кожен УЧеЕЬ
прID(одIIтъ до цIкоJIи з веJIllкою iяЦатrдвою до rrавчанrrя" Головне ЗбеРегти цЮ

iаiцЬтиgу i рrзgшgж а Bдi. Я хочу б5rж ýа}дý ажЕм ýэжtоllом ,ю жэr0 Учtti
булrгъ цр}D(одити з радiстю i натхненням ,з жагою дiзнаватися щось нове i
тЕогжrв це квЕ шйre р}rЕа}m.

Стати студенткою НПУ iM, М" П. ,Щрагом?нова - моя мрiя. Я сподiваюсЬ що Ви

нацласте MeHi шанс ъбп ti здiйскити.
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