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Вельмишановний Юріє Олеговичу! 

 

Звертаюся до Вас із проханням розглянути мій Мотиваційний лист щодо 

вступу в Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка 

за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Фізика. Математика). 

Вибір майбутньої професії для мене, як молодої людини, – це складна 

справа. І сьогодні правильно обрати напрямок і профіль навчання, а також 

університет,  стає все складніше. На перший погляд усі вищі навчальні заклади  

гідні уваги, а спеціальності, які вони пропонують, затребувані в нашій країні. 

Але, я вважаю, що зробив перший крок у правильному напрямку, коли обрав 

для вступу фізико-математичний факультет Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка – найстарішого вищого 

навчального закладу м. Суми. І, в майбутньому, опанувавши програму 

спеціальності 014 Середня освіта (Фізика), маю надію отримати кваліфікацію 

вчителя фізики та математики. У школі, завдяки вчительці фізики Світлані 

Петрівні, я відкрив для себе світ фізики, науки, яка  є основою для всіх 

природничих наук, визначає рівень сучасного науково-технічного розвитку, 

техніки та технологій. Хочу продовжити справу своєї вчительки, яка є 

випускницею Вашого ЗВО. Після ознайомлення з історією фізико-

математичного факультету, я з’ясував, що багато його випускників  стали 

заслуженими вчителями і відмінниками освіти України, працюють викладачами 

фізики, математики в закладах середньої та вищої освіти як України, так і за 

кордоном, в академічних науково-дослідних інститутах, керують відділами 



 

 

освіти, навчальними закладами, є знаними підприємцями. Ґрунтовні знання з 

фізики та математики, набуті в стінах університету, дозволяють його 

випускникам успішно працювати не тільки на освітянській ниві, а й у 

сучасному виробництві. Усі випускники  спеціальності  фізика – ініціативні, 

талановиті та цілеспрямовані люди. Вони сміливо починають  нові справи, 

розв’язують  складні задачі і реалізують  себе у різних проектах. І я хочу бути 

серед них. У школі я намагалася бути відповідальним і активним учнем, 

прагнув постійно розвиватися, займався спортом, брав участь у предметних 

олімпіадах. Фізик зі світовим ім’ям, який народився на Сумщині,  академік 

А.Ф. Іоффе писав: «Фізика – це моя професія. Храм сучасної фізики 

побудований настільки послідовно, що зрозуміти його структуру, побачити 

логічні зв’язки між різними складовими може кожний, хто здатний витратити 

на це час». Я відчуваю у собі сили й внутрішній потяг до фізико-математичних 

наук, тому вирішив  не марнувати часу на пошуки іншого шляху, а зробив вибір 

вже зараз, бо бажаю отримати ґрунтовні знання, цікаво навчатися, а в 

майбутньому мати гарантоване місце роботи, стати  успішною людиною і мати 

надійне майбутнє. Тому,  хочу стати студентом  спеціальності  014 Середня 

освіта (Фізика)  фізико-математичного факультету Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка.  

Я щиро сподіваюся, що Ви  позитивно оціните мою кандидатуру на 

навчання за цією спеціальністю. З нетерпінням чекаю Вашої відповіді. 

 

З повагою,   __________________  __________________ 
(Підпис)   (Прізвище, ініціали) 


