
М о т и в а ц і й н и й  л и с т

Звертаюсь до ініціативної групи з підготовки установчих зборів по 
формуванню складу громадської ради при Святошинській районній в 
м.Києві державній адміністрації і прошу розглянути мою кандидатуру як 
кандидата на обрання до складу громадської ради.
Претендувати на посаду кандидата мені дозволяє наступне:
1. Маю дві вищі освіти. Диплом Київського національного університету 
харчових технологій, Київського національного університету фізичного 
виховання.
2. Досвід роботи на посаді тренера з 09.08.2016 р.
Організаційні та фахові навики. Працюючи тренером дітей, я чітко 
усвідомлював, що заняття карате не тільки розвивають фізичну силу, а й 
вольову складову характеру. Карате дисциплінує та навчає долати труднощі. 
Тобто, ці заняття дають те, що однозначно допоможе дітям у житті. 
Вихованці цілеспрямовано й систематично працюють на результат: 
складають черговий іспит, отримують черговий учнівський, а згодом і вищий 
ступінь у вигляді нового поясу чи нашивки на пояс. Ті риси характеру, яких 
дитина набуває та які розвиває в процесі навчання карате, формують із 
активної дитини —  лідера, а з делікатної та сором’язливої —  впевнену в собі 
особистість.

М ій досвід роботи показує, що дитина, яка займається карате, буде мати 
перевагу порівняно з однолітками у рівні володіння власним тілом. Адже 
якщо тренувати координацію рухів, то посилено розвивається інтелект. Коли 
вдосконалюється тіло, вдосконалюється й розум. При цьому сильна дитина 
впевненіше почуватиметься в колективі й завжди зможе себе захистити.

Я також переконаний, що заняття роблять дітей дисциплінованими. 
Щ озаняття діти повторюють «додзьо-кун»: правила поведінки справжнього 
каратиста, які вчать людину стишувати свої пориви і бути розважливою в 
будь-яких ситуаціях.

Також діти, які тренуються, об ’єднані спортивним духом, дисципліновані й 
сильні. Тому свою діяльність вважаю надзвичайно корисною справою для 
формування молодого покоління.

Я вважаю, що моя робота в громадській раді при Святошинській районній 
в м.Києві державній адміністрації буде корисною для пропаганди навичок 
здорового способу життя та залучення учнівської молоді до спортивного 
руху в Україні.
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