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МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ
ШАНОВНИЙ ЮРІЮ КІНДРАТОВИЧУ!
Своїм мотиваційним листом я хочу підтвердити бажання навчатися в
одному з найпрестижніших профтехучилищ нашого регіону - ДНЗ
«Сєвєродонецьке вище професійне училище», за освітньою програмою
«Комп’ютерна інженерія» , щоб здобути ступінь фахового молодшого
бакалавра, який передусім є моїм шансом збагатити свої знання, зрости
особисто і професійно та зробити свій внесок в розвиток України.
У 2022 році завершив навчання у ДНЗ «СВПУ» та отримав диплом
кваліфікованого робітника з професії «Оператор з обробки інформації та
програмного забезпечення». Протягом навчання захоплювався Webрозробками, графічним дизайном, спробував писати програмні коди для
комп’ютерних ігор на домашньому ПК, зібрав декілька комп’ютерів на
замовлення.
Я завжди намагаюся бути добре поінформованим про рівень розвитку
ІТ - технологій, цікавлюся новинками комп’ютерної техніки та програмного
забезпечення. ІТ- спеціалісти мають хорошу заробітну плату, тому навчання
за цим фахом дасть мені фінансову незалежність та стабільність.
На сьогодні не можна нехтувати інформаційними технологіями, адже
вони оточують нас всюди. Під час пандемії і війни дистанційні професії
стали більш затребувані, тому я бажав би стати спеціалістом у цій сфері.
ІТ- професії дають змогу працювати дистанційно, що є перевагою, так як
фахівець є мобільним , не змушений цілодобово працювати в офісі.
Розумію, що це складна і надто популярна професія, що необхідно
приділяти багато уваги навчанню та бути зібраним. Але я готовий доєднатися
до сильного студентського колективу СВПУ, щоб досягти своєї мети.
Сподіваюся, що цей лист переконав Вас у моєму щирому бажанні
навчатися за освітньою програмою «Комп’ютерна інженерія», рівня освіти фахового молодшого бакалавра, у Сєвєродонецькому вищому професійному

училищі.. Очікую на позитивний розгляд моєї заяви та мрію стати студентом
СВПУ.
З повагою
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Цей приклад наведений для ознайомлення із загальними принципами
написання мотиваційного листа. Не копіюйте текст цього листа і не
використовуйте його при вступі до закладу освіти.
Пам’ятайте, що успішний мотиваційний лист - це завжди ваша
особиста історія, що розповідає саме про вас та відображає вашу
зацікавленість у вступі на ту чи іншу спеціальність

