
Директору 

Відокремленого структурного 

підрозділу «Івано-

Франківський  

фаховий коледж фізичного 

виховання Національного 

університету фізичного 

виховання і спорту України» 

Пасічняку Л.В. 

Боднарчук О.Р. 

вул. Стуса, 24/5 

77548 

BOR@ukr.net 

(095) 830 63 66 

 

Шановний Любомире Васильовичу! 

Доброго дня! Звертається до Вас з приводу вступу кандидат в майстри 

спорту України зі спортивної гімнастики Боднарчук Оксана Романівна. Я 

цього року закінчила 11 клас ліцею № 23 імені Романа Гурика.  

З дитинства займаюся спортивною гімнастикою у Гімнастичній школі 

олімпійського резерву № 1 (вул. Б.Лепкого, 19б). Багаторазова чемпіонка та 

призерка області, України зі спортивної гімнастики, що засвідчую 

відповідними документами. 

Вибір саме Відокремленого структурного підрозділу «Івано-

Франківський фаховий коледж фізичного виховання Національного 

університету фізичного виховання і спорту України», що є закладом фахової 

передвищої освіти, більш ніж усвідомлений та очевидний. Більшість моїх 

старших друзів по спорту навчаються або навчалися у Вашому закладі. Тому 

мені є з кого брати приклад. Можливість навчатися в коледжі є неабиякою 

мотивацією рухатися вперед, досягати подальших успіхів у спорті, 



покращувати рівень своєї спортивної підготовки, здобувати найвищі 

спортивні цілі та професійні знання. Я чітко вирішила обрати для навчання 

саме Ваш коледж після відвідування Дня вступника. Я дізналася, що коледж, 

завдяки раціональній організації освітнього процесу, надає можливості 

поєднувати академічні заняття та активну спортивну підготовку, більше часу 

приділяти тренуванням та змаганням. Переконана, що навчання у фаховому 

коледжі фізичного виховання якнайкраще сприятиме розвиткові високого 

рівня моєї спортивної майстерності та професіоналізму а здобуті знання та 

навички використовуватимуться у подальшому в моїй тренерській 

діяльності. 

Дякую Вам за розгляд мотиваційного листа та моєї кандидатури для 

вступу до Відокремленого структурного підрозділу «Івано-Франківський 

фаховий коледж фізичного виховання Національного університету фізичного 

виховання і спорту України» за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт. 

Впевнена, що коледж пишатиметеся мною як студенткою та випускницею. 

Мрію стати частиною Вашої команди! 

 

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. 

 
 


