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Шановний Любомире Васильовичу! 

Звертаюся до Вас з приводу вступу на навчання до коледжу для 

здобуття освітнього ступеня бакалавара. Здобуття освіти в одному з 

найпрестижніших закладів нашої галузі є моїм шансом підвищити рівень 

своїх знань, зрости особисто і професійно та здійснити свій внесок у 

розвиток держави. Відомо, що багато випускників коледжу досягли значних 

успіхів у своїй професійній діяльності. Це стало для мене тим стимулом, 

який надихнув мене обрати професію в галузі фізичної кульутри і спорту. 

Після закінчення коледжу я планую продовжувати навчання далі для 

здобуття освітнього ступеня магістра. Останні роки навчання я посилено 

вивчав предмети, які будуть важливими для мене, як для майбутнього 

фахівця, зокрема медико-біологічного, психолого-педагогічного, спеціально-

теоретичного та практичного циклів.  

Як випускник Вашого закладу, знаю, що викладачі коледжу є 

досвідченими педагогами, фахівцями в галузі фізичної культури і спорту. 

Переглядаючи інформацію на сайті коледжу та соціальних мережах, я 

дізнався, що випускники успішно реалізовують набуті фахові компетенції. 



Для мене дуже важливо навчатися у Вашому коледжі, оскільки матиму 

можливість поєднувати навчання з громадською діяльністю. Тому я прагну 

брати участь у науково-практичних конференціях, культурних заходах разом 

із представниками активної студентської молоді.  

Під час навчання у коледжі я хотів би також брати участь у 

студентському житті, допомагати студентам-першокурсникам розвивати 

власний потенціал, долати перешкоди та досягти своїх цілей у навчанні та 

професійному розвитку. Я впевнений, що знання, які я отримаю, навчаючись 

у коледжі фізичного виховання, можна буде застосовувати в майбутньому 

для того, щоб стати успішним фахівцем у галузі фізичної культури і спорту. 

Наприкінці хочу зазначити, що я щиро прагну навчатися за спеціальністю 

017 Фізична культура і спорт. Я переконаний у тому, що навчання у Вашому 

закладі освіти якнайкраще сприятиме моєму розвитку як майбутнього 

фахівця. 

Дуже дякую, що розглянули мій мотиваційний лист і сподіваюсь на 

вашу позитивну відповідь. 

 

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. 

 

 


