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Шановна Валентино Яківно! 

 
 

Цим листом я хотів би звернутися до Вас щодо вступу на бакалаврську програму зі 
спеціальності «Фізична терапія,  ерготерапія», яка забезпечується в 
Центральноукраїнському інституті розвитку людини.  Цього року я завершую навчання у 
«Назва школи» і посилено готуюсь до вступу в заклад вищої  освіти. 

Вивчаючи в школі біологію та анатомію, цікавлячись особливостями лікування 
багатьох хвороб, я звернув увагу на важливість відновлення та реабілітації для того, щоб 
після хвороби чи травми людина могла повноцінно функціонувати. Адже саме завдяки 
роботі фізичних  терапевтів можна повністю  відновити функціональний стан людини 
навіть після серйозних захворювань чи травм. 

Визначившись із тим, ким я хочу стати в майбутньому, я почав значно краще 
вчитися і суттєво підвищив свій середній бал. Я розумію, що хороший фізичний терапевт 
повинен бути не лише розумною та освіченою людиною, але й володіти сучасними 
знаннями з анатомії  та фізіології. Тож за останні три роки я посилено вивчав предмети, які 
можуть мені знадобитися під час навчання в інституті. В мене високі оцінки з біології, 
української та англійської мови. Крім того, я цікавлюся спортом, маю досягнення з 
плавання. З впевненістю можу охарактеризувати себе вмотивованою і цілеспрямованою 
людиною, яка готова багато працювати для того, щоб досягнути мети. 

На сайті вашого інституту я прочитав інформацію про те, що Ваш інститут дає 
студентам широкі можливості для такого стажування і здобуття практичних навичок. Мені 
імпонує те, що вже з другого курсу студенти проходять практику в лікувальних закладах, 
реабілітаційних  та інклюзивних закладах,  а отже, мають шанс знайти своє  перше місце 
роботи ще під час проходження практики. 

Я мрію про кар’єру спортивного реабілітолога. Я розумію, що діяльність 
спортсменів пов’зана з травмами,  а відновлення для них – надважливе. Воно в великій мірі 
залежить від послідовних та правильних дій фізичного терапевта. У цьому я вбачаю своє  
призначення. 

Дуже дякую за те, що розглянули мій мотиваційний лист. З нетерпінням чекаю від 
Вас позитивну відповідь. 

 
З повагою, ______________ 
 

 


