Голові приймальної комісії,
ректорові Національного університету
«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка
проф. Шеремету О.С.
Олійник Ірини Сергіївни,
випускниці Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3
Чернігівської міської ради Чернігівської області,
14000, м.Чернігів, пр. Перемоги, 67, кв.14,
oliynsry@gmail.com
телефон: 050-730-05-19
Шановний Олеже Семеновичу!
Звертаюсь до Вас з щодо вступу на освітню програму зі спеціальності 017 «Фізична
культура і спорт», яка мене приваблює для здобуття освіти на рівні бакалавра.
Однією із з моїх мрій є навчання у «найкращому університеті Галактики» –
Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, оскільки Ваш
заклад має давні і знані традиції у підготовці фахівців з фізичної культури і спорту.
Переконана, що це допоможе мені зрости особисто і професійно, розширить мій світогляд
та наукові знання, а також дозволить мені зробити свій внесок у розвиток спорту України.
Спортом я займаюсь з п’яти років. Прикладом для мене є мій батько, який
професійно займався спортом й одночасно навчався на факультеті фізичного виховання
обраного мною університету. Зараз мій тато працює тренером з футболу. Я відвідувала
багато його тренувань, бачила його задоволення від перемог своїх вихованців, і це
надихнуло мене теж у майбутньому стати тренером.
Упродовж 12 років я активно тренувалася і брала участь у чемпіонатах
м. Чернігова, Чернігівської області та України. Маю звання майстра спорту України з
художньої гімнастики.
У мене є невеликий досвід як помічниці тренера, оскільки ми допомагали
проводити тренування та змагання для молодших дівчат; і це тільки підсилило моє
бажання стати тренером з гімнастики. На мою думку, професія тренера дуже цікава – це
постійне спілкування зі своїми вихованцями, це радість за їхні перемоги та переживання
за їхні невдачі. Тренер ніколи не буває самотнім, він постійно на зв’язку зі своїми
спортсменами. З розповідей тата я знаю, що його товариші – випускники факультету
фізичного виховання – успішно працюють за фахом в інших країнах, і їх цінують як
високопрофесійних фахівців.
Для мене дуже важливо продовжити нашу сімейну традицію, а отже навчатись у
Вашому університеті та мати можливість поєднувати навчання зі своєю спортивною
кар’єрою. У майбутньому я мрію працювати з дітьми і передавати їм свій досвід.
Сподіваюся на отримання якісних сучасних знань під час навчання у Вашому
університеті, які можна буде з успіхом застосовувати у тренерській діяльності, що
дозволить мені стати справжнім професіоналом у спортивній сфері.
Хочу Вас запевнити, що я щиро прагну стати студенткою Національного
університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. Зі свого боку я можу бути
корисною для підвищення спортивного рейтингу університету шляхом участі у
Всеукраїнських універсіадах з художньої гімнастики, а також брати участь у масоворозважальних заходах університету, оскільки номери з гімнастики можуть бути окрасою
будь-якого свята.
Щиро дякую за розгляд мотиваційного листа та моєї кандидатури для вступу,
сподіваюся на Вашу позитивну відповідь.
З повагою – Ірина Олійник

erudyt.net

