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МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановна приймальна комісія!!
Я, Роганов Ілля Олегович, випускник Харківського фахового коледжу
спортивного профілю, хочу звернутися до Вас та повідомити про своє бажання
вступити на бакалаврську програму 017 «Фізична культура і спорт» Навчальнонауковий Інститут «Соціально-гуманітарних технологій».
Хочу запевнити, що мій вибір освітньої програми є цілком свідомий,
оскільки в мене дуже багато рідних та знайомих, які є випускниками минулих
років за цією спеціальністю, які зараз працюють в сфері фізичної культури і
спорту. У розмовах з ними я усвідомив, що робота за цією спеціальністю це не
щоденні рутинні трудові будні, а справжнє покликання, яке супроводжуватиме
мене усе життя.
З 10 років я займаюсь водним поло, тренуючись у спорткомплексі ХПІ,
гравець «Супер ліги» за команду «Збірна Харківської області», багаторазовий
чемпіон України з різних вікових категорій , багаторазовий чемпіон міжнародних
змагань у Молдові та Білорусі, багато разів підтвердив звання КМС, член
Національної збірної України( в резерві), член збірної України U-19. Мої найкращі
якості це - сила, міцність, ігрове мислення, злагоджена робота в команді, саме
завдяки цьому я досяг достатньо гарних результатів в своєму виді спорту. Я
працюю в басейні у фітнес центрі тренером; суддею на обласних чемпіонатах з
водного поло і я впевнений , що цей досвід так чи інакше допоможе мені під час
навчання.
Зараз, я працюю у фітнес центрі тренером; суддею на обласних чемпіонатах
з водного поло і я впевнений , що цей досвід так чи інакше допоможе мені під час
навчання. Я готовий приймати участь у змаганнях захищаючи честь НТУ «ХПІ»
та приймати активну участь у житті університету. У майбутньому бачу себе
тренером зі свого виду спорту; хочу навчати людей різного віку плаванню та
робити з дітей гідних та гарних гравців в водне поло, бо я здатний розділити свої
вміння із підростаючими поколіннями.
Також, хочу зазначити, що я детально ознайомився зі складом викладачів
кафедри і університету та його матеріально-технічною базою. Хочу сказати, що
я був дуже приємно вражений молодим колективом викладачів, переважна
більшість з яких має практичний досвід роботи в спортивних організаціях, а

перелік відомих випускників кафедри говорить сам за себе. Крім того, мене
вразила потужна матеріальна база кафедри.
Я впевнений, що саме в НТУ «ХПІ» мені дадуть великий багаж знань та
зроблять з мене гарного фахівця в обраній мною галузі для подальшої роботи за
спеціальністю.
Наостанок, хочу подякувати Вам, що розглянули мою заяву і сподіваюсь
на Вашу позитивну відповідь.
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