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Шановний Любомире Васильовичу! 

Доброго дня! Мене звуть Боднарчук Роман Олегович. Я цього року 

закінчив 9 клас ліцею № 23 імені Романа Гурика. Зі всіх предметів, які я 

вивчав у ліцеї, найбільше приваблювала мене фізична культура. Заняття 

фізичними вправами допомогли мені стати впевненішим у собі, сміливішим, 

а також зрозуміти їх важливість у житті людини. Я володію знаннями, 

вміннями та навичками фізичної культури на достатньому рівні, проте маю 

велике бажання їх вдосконалити і стати вчителем фізичної культури. 

Впродовж останніх трьох років навчання виконував обов’язки старости 

класу. Брав активну участь у громадському та спортивному житті ліцею, у 

роботі учнівського самоврядування. Неодноразово захищав честь класу та 

ліцею на різних спортивних змаганнях. Систематично відвідував позакласні 

секційні заняття з фізичної культури. 

Адекватно оцінюю свої можливості та здібності. Аргументовано вмію 

відстоювати свою позицію. Зауваження вислуховую спокійно, не 

сперечаюся. Маю схильність до лідерства, проте не вистачає завзятості. 



Як мені відомо, коледж фізичного виховання динамічно розвивається і 

має всі передумови для підготовки фахівців галузі фізичної культури і 

спорту. Здобуття освіти у Вашому закладі є моїм шансом збагатити свої 

знання та зрости професійно. Переконаний, що, закінчивши коледж, я зможу 

успішно влаштувати своє майбутнє та займатися улюбленою справою.  

Я готовий бути старанним, сумлінним, дисциплінованим, 

організованим студентом, брати активну участь у громадських та спортивних 

заходах, а також у студентському житті коледжу. 

Щиро сподіваюся, що цей лист переконав Вас у моєму бажанні 

навчатися саме у Відокремленого структурного підрозділу «Івано-

Франківський фаховий коледж фізичного виховання Національного 

університету фізичного виховання і спорту України». 

З надією чекаю Вашої позитивної відповіді. 

 

Цей приклад наведений для ознайомлення із загальними принципами 

написання мотиваційного листа. Не копіюйте текст цього листа і не 

використовуйте його при вступі до закладу освіти. Пам’ятайте, що 

успішний мотиваційний лист – це завжди Ваша особиста історія, що 

розповідає саме про вас та відображає Вашу зацікавленість у вступі на ту 

чи іншу спеціальність закладу освіти. 

 

 


