
 

Шановний Віталій Анатолійович! 

Цього року я закінчив НАЗВА ШКОЛИ й хочу вступити  МЕГУ імені 

академіка Степана Дем’янчука на спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична 

культура) (освітня програма «Середня освіта (Фізична культура)»). 

Учителі ліцею та дружня освітня атмосфера в ньому допомогли мені 

сформуватися як цілісній особистості. З-поміж усіх шкільних уроків завжди 

найбільше подобалися заняття, спрямовані на формування сили духу, бажання 

перемагати, фізичне й моральне загартування. Я переконаний у тому, що кожна 

царина сучасного життя потребує висококваліфікованих педагогів і фахівців у 

сфері фізичної культури та спорту. Люблю українську мову, біологію, фізичне 

виховання, дотримуюся принципів здорового способу життя. Маю досягнення з 

означених шкільних предметів: посідав призові місця на олімпіадах, конкурсах-

захистах робіт МАН, брав участь у спортивних змаганнях різних рівнів (копії 

відзнак додаю). Найбільше захоплююся плаванням, мрію виховувати здорове 

покоління справжніх патріотів України, які б прославляти Батьківщину на 

міжнародному рівні. Учителі завжди відзначали мою комунікабельність, 

активність та креативність. Цікавий і важливий досвід участі в різноманітних 

культурно-мистецьких заходах суттєво вплинув на формування мого світогляду. 

Обрання  назва вузу для вступу не є випадковим. Я детально ознайомився з 

діяльністю різних університетів та можливостями презентованих на їхніх сайтах 

освітніх програм і нарешті обрав саме Ваш заклад вищої освіти, адже це 

потужний освітньо-науковий хаб, що розкриває широкі перспективи для 

студентства щодо наукової роботи, академічної мобільності, участі в 

міжнародних грантових програмах, співпраці з провідними установами регіону. 

Мої освітні пріоритети зміцнило знайомство з викладачами факультету 

фізичного виховання під час неодноразового відвідування спортивних змагань, 

Дня відкритих дверей На мою думку, учитель фізичної культури, озброєний 

ґрунтовними знаннями й практичними навичками спортивної діяльності, стане 

затребуваним на сучасному ринку праці. Упевнений, що зможу у Вашому 

університеті збагатитися теоретичними знаннями про анатомо-фізіологічні 

особливості людини, про зміцнення й загартування організму, а заняття спортом 

сприятимуть моєму фізичному розвиткові, підвищенню працездатності, 

сформують стійкий інтерес до омріяної професії. 

Якщо я стану студентом МЕГУ імені академіка Степана Дем’янчука обіцяю 

бути гідним представником молодіжного активу, гарно вчитися, примножувати 

й розвивати традиції Вашого закладу. 

Дякую за розгляд мотиваційного листа. Щиро сподіваюся на позитивну 

оцінку моєї кандидатури на здобуття освіти за бакалаврською програмою 

«Середня освіта (Фізична культура)». 

З повагою,                                                     


