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Шановний Дмитре Сергійовичу!

На сайті Вашого Коледжу я зацікавився спеціальністю «Автомобільний 

транспорт» і вирішив, що буду тут навчатися. У цьому мотиваційному листі, я прошу 

Вас розглянути мою кандидатуру, як майбутнього студента коледжу.

У червні 2022 року я закінчив загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №10. У 

школі найбільший інтерес я проявляв до предметів фізика, креслення, математика, 

іноземна мова. Допомагав учителям та друзям у майстернях. Найкраще мені давались 

роботи, пов’язані з ремонтом мопедів та іншої техніки. Але в школі курс навчання не 

достатньо забезпечує підготовку за обраним мною фахом, тому мої батьки порадили 

мені продовжити навчання в коледжі.

Ознайомившись з освітньо-професійною програмою спеціальності 

«Автомобільний транспорт» та інформацією про організацію навчального процесу, 

матеріально-технічним забезпеченням коледжу, я вирішив, що поєднання знань та 

умінь, здобутих у школі, та поглиблене вивчення дисциплін Технічна механіка,



Електрообладнання автомобілів, Технічна експлуатація автомобілів, Правила і 

безпека дорожнього руху дадуть мені можливість підвищити рівень підготовки й у 

подальшому продовжити навчання у вищому навчальному закладі. Також мене 

зацікавило, що коледж проводить підготовку з курсів водіїв різних категорій.

А наявність навчальних, виробничих та технологічних практик дадуть 

можливість успішного працевлаштування.

Про себе хочу додати, що я дисциплінований, відповідальний, завжди намагаюся 

доводити розпочату справу до кінця. У школі виконував обов’язки відповідального 

за чергування. Удома багато часу проводжу за ремонтом різних механізмів, мрію 

стати механіком з ремонту транспорту. Цікавлюсь спортом, відвідував спортивну 

секцію з волейболу, брав участь у спортивних змаганнях з мотокросу. Люблю 

подорожувати, відвідував історичні місця України.

Я сподіваюсь, що моє бажання розширити знання з технічного обслуговування 

автомобілів, переконають вас у вмотивованості мого вступу до вашого коледжу.
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Шановний Дмитре Сергійовичу!

На сайті вашого коледжу я зацікавився інформацією про освітньо-професійну 

програму за спеціальністю «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» і вирішив 

продовжити навчання за цією спеціальністю.

У червні 2022 року, я закінчив ДПТНЗ «Конотопське ВПУ» і отримав диплом 

кваліфікованого робітника за спеціальністю «Оператор комп’ютерного набору». В 

училищі найбільше виявляв інтерес інформатики та англійської мови. Відвідував 

онлайн-курси з англійської мови, маю підтверджувальний сертифікат. Допомагав 

учителям проводити конференції та майстер - класи. Найвищі бали я мав з предметів, 

що забезпечували профільну підготовку зі спеціальності, тобто пов’язані з 

комп’ютерними технологіями. Але в училищі курс навчання не достатньо забезпечує 

підготовку з розробки програмного забезпечення. Саме вирішення цієї проблеми, 

спонукало мене продовжити навчання.

Додаток 2



Ознайомившись з освітньо-професійною програмою спеціальності «Професійна 

освіта. Комп’ютерні технології» та інформацією про організацію навчального 

процесу, матеріально-технічним забезпеченням коледжу та створеними умовами для 

оволодіння комп’ютерною грамотністю у вашому фаховому коледжі, я вирішив, що 

поєднання знань та умінь, здобутих в училищі та поглиблене вивчення дисциплін 

Програмування, Бази даних, операційні системи освітньої програми дасть мені 

можливість підвищити рівень підготовки і в подальшому продовжити навчання за 

ступеневою освітою у вищому навчальному закладі. Також мене зацікавило 

поглиблене вивчення англійської мови за професійним спрямуванням та вивчення 

дисциплін Педагогіка і Психологія, які дадуть можливість розширити сфери 

працевлаштування на ринку праці.

Про себе хочу додати, що я дисциплінований, відповідальний, завжди намагаюся 

доводити розпочату справу до кінця. В училищі виконував обов’язки відповідального 

за чергування. Удома багато працюю з комп’ютером. Цікавлюсь спортом, відвідував 

спортивну секцію з волейболу, брав участь у спортивних змаганнях. Люблю 

подорожувати, відвідував історичні місця України.

Я сподіваюсь, що рівень моєї підготовленості та бажання розширити знання з 

інформатики та комп’ютерної техніки, переконають вас у вмотивованості мого 

вступу до вашого коледжу.

Д ата_______ Підпис_________


