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Шановний Олеже Семеновичу!
Звертаюся до Вас із проханням розглянути мій мотиваційний лист
щодо вступу на факультет фізичного виховання Національного університету
«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, який готує справжніх
професіоналів своєї справи.
Я надзвичайно зацікавлений навчатися саме на освітній програмі
першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 014 Середня освіта
(Фізична культура), яка стане важливим кроком у втіленні моїх мрій та
задумів стати компетентним, креативним учителем фізичної культури та
розширить мої можливості працевлаштування завдяки запропонованій
програмі мінор «Спортивне тренування».
Хочу запевнити Вас, що мій вибір закладу та освітньої програми є
цілком свідомим. Ще під час навчання в школі я зрозумів, що професія
вчителя фізичної культури дуже цікава та багатогранна. Її можливості
особливо цінні в аспекті сприяння фізичному розвитку учнів, зміцнення їх
здоров’я, виховання людських цінностей та загалом формування гармонійно
розвинутої особистості, що надзвичайно важливо в сучасних реаліях.
Упродовж шкільних років я відвідував різні спортивні гуртки в школі
(футбол, волейбол, фітнес), займався футболом в ДЮСШ (маю І розряд),
брав участь у змаганнях (грамоти та дипломи додаються). Крім того, був
учасником предметних олімпіад, різноманітних конкурсів учнівської молоді
та активно брав участь у шкільному житті, проте пріоритетними завжди була
фізична культура і моє бажання стати вчителем фізичної культури.
Передусім завдячую цим своєму вчителю фізичної культури, який є
випускником факультету фізичного виховання Національного університету
«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Саме він звернув мою увагу
на те, що у Вашому закладі освіти я зможу набути важливих професійних
компетентностей за допомогою умотивованих, педагогічно майстерних,
креативних викладачів. Потрапити до списку найкращих вчителів фізичної
культури в Україні, можливо, і світі є моєю амбітною метою, яку зможу
реалізувати, вступивши до омріяного факультету.
Неодноразово мені доводилося спілкуватися зі студентами, які
навчаються на обраному факультеті. Це активні, розумні й цілеспрямовані
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особистості, які позитивно відгукувались про своїх викладачів, цікаве
навчання і перспективне майбутнє, бо фізична культура на сьогодні —
невід’ємна складова життя будь-якої успішної людини.
Цікавою для мене виявилась інформація на сайті університету щодо
освітньої програми і тих можливостей, що мають студенти, складу
викладачів факультету та матеріально-технічної бази.
Імпонує, що серед викладачів є олімпійські призери, тренери і головне
– вчителі фізичної культури, які зможуть навчити та передати свій
практичний досвід. Маю досвід участі у тренінгах неформальної освіти
(сертифікат додається), які були організовані студентами і викладачами
Вашого університету. Зацікавила мене й співпраця з іншими університетами
України та Європи, можливість навчатися за програмами академічного
обміну, академічна мобільність.
Зі свого боку також хочу запевнити Вас, що хочу брати активну участь
у студентському житті факультету та проведенні різноманітних заходів.
Особливо цікавим для мене є більш поглиблене вивчення такої дисципліни,
як педагогіка, маю намір набути професійних знань та засвоїти прийоми для
комунікації з дітьми.
Маю високі бали з біології, географії, етики, фізкультури. Сподіваюсь,
що під керівництвом викладачів-науковців, які працюють на освітній
програмі, набуду важливого для мого особистісного й професійного
зростання досвіду, який зможу застосувати у майбутньому, щоб стати
справжнім фахівцем у галузі фізичної культури. Щиро бажаю навчатися за
спеціальністю 014 Середня освіта (Фізична культура), щоб сприяти
досягненню особистого високого рівня фізичної культури, здатності до
підтримання власного організму в робочому функціональному стані
упродовж життя та захисту нашої Батьківщини.
Я впевнений, що навчання у Національному університеті
«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка за обраною спеціальністю
найкращим чином сприятиме розвитку мене як вчителя фізичної культури.
Дякую за розгляд мотиваційного листа та моєї кандидатури для вступу,
сподіваюся на Вашу позитивну відповідь.
З повагою – Железняк Вадим.
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