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Шановна Ірино Вікторівно!
Я, Григоренко Андрій, звертаюся до Вас із приводу вступу до вашого
закладу для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого
бакалавра за спеціальністю Фізична культура. Упевнений, що саме Харківський
педагогічний фаховий коледж дасть можливість втілити мою давню мрію стати
спеціалістом із фізичної культури. Вибір вашого закладу та спеціальності є
цілком свідомим і виваженим.
Цього року я закінчив 9 класів у назва школи. Ще зі школи полюбив
уроки фізкультури, бо вони давали можливість не тільки розвиватися фізично, а
й визначитися з улюбленим видом спорту – волейболом. У 5 – 9 класах брав
участь і у шкільних змаганнях, і в змаганнях за честь школи і району. Саме
спорт взагалі та волейбол як один із видів спорту допомогли розвинути такі
якості, як цілеспрямованість, колективізм, наполегливість. Вважаю, що вони
допоможуть мені і в навчанні, і далі в житті, щоб стати справжнім
професіоналом.

Для втілення своєї мрії я обрав саме Харківський педагогічний фаховий
коледж. Ознайомився зі складом викладачів кафедри фізичного виховання та
спортивного вдосконалення, із наявною матеріально-технічною базою. Окрім
того, мій двоюрідний брат, який закінчив ваш заклад 4 роки тому, також
рекомендує його. Він розповів, що життя студентів насичене не лише
навчальними дисциплінами, а й різноманітними спортивними змаганнями,
олімпіадами, спартакіадами. На базі кафедри діють різні гуртку, серед яких і з
мого виду спорту – волейболу. Усе це дає підстави вважати, що саме викладачі
коледжу допоможуть у реалізації виховання себе як спеціаліста-професіонала.
Зі свого боку можу запевнити, що докладатиму зусиль у навчанні,
братиму участь у спортивному житті кафедри та закладу, робитиму все залежне
від мене, щоб розвивати та вдосконалювати себе як фахівця, щоб нести далі
фізкультурну освіту, розкривати молоді красу та потрібність фізичної культури.
Дякую Вам, що розглянули мою заяву та мотиваційний лист, і сподіваюсь
на позитивну відповідь.
З повагою, ______________

Цей приклад наведено 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 фахової
передвищої освіти.

