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Мотиваційний лист
На сайті ВСП «Ніжинський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і
природокористування України» я прочитав інформацію про спеціальність «Комп’ютерна
інженерія», якою дуже цікавлюся, і тому прошу вас розглянути мою кандидатуру як
майбутнього студента за відповідною спеціальністю.
У 2022 році я закінчив 9 класів Ніжинської ЗОШ № 1 й отримав свідоцтво з відзнакою.
Найвищі оцінки маю з математики та інформатики, а також із таких природничих наук, як хімія
та фізика, однак найбільше цікавлюся саме математикою та програмуванням, які вивчаю не
лише в межах шкільної програми, але й самостійно, у тому числі на безкоштовних онлайн
ресурсах, завдяки яким отримав сертифікати про успішне проходження курсів: «Години
медіаграмотності», «Навчайся. Грай. Працюй», «Основи веброзробки (HTML, CSS,
JAVASCRIPT)».
Програмуванням я захопився близько двох років тому, коли вперше спробував писати
програмні коди для комп’ютерних ігор на домашньому комп’ютері та створювати вебсторінки.
Відтоді я вирішив пов’язати своє захоплення із майбутньою професією.
Я завжди намагаюся бути в курсі рівня розвитку ІТ-технологій, цікавлюся новинками
комп’ютерної техніки та програмного забезпечення. У школі я завжди із задоволенням
допомагав учителю інформатики на відкритих заняттях, виступав із доповідями щодо
використання комп’ютерних технологій у повсякденному житті, небезпеки у комп’ютерних та
соціальних мережах, відвідував зустрічі з викладачами університетів, що навчають
програмуванню.
Окрім цього, я старанно вивчаю англійську мову, оскільки розумію, що вона
надзвичайно важлива та необхідна для тих, хто має намір у майбутньому працювати в ІТ сфері.
Я самотужки зібрав два ПК для себе, а також один – для брата. Дистанційне навчання дало
змогу мені попрацювати із налаштуванням відеокамери, електронної пошти та опанувати
роботу різних платформ для відвідування конференцій. Робота із сервером теж стала дуже
цікавим досвідом, оскільки допомогла краще зрозуміти, як працює комп'ютер і як взаємодіють
різні процесори та набори чіпів.
Протягом навчання в коледжі я прагну поглибити свої знання з інформатики та
комп’ютерної техніки, досконало оволодіти спеціальністю «Комп’ютерна інженерія».
Я сподіваюся, що мені вдалося переконати Вас у своїх здібностях та вмотивованості до
вивчення комп’ютерної інженерії
в Ніжинському фаховому коледжі Національного
університету біоресурсів і природокористування України.
З повагою Ілля Петренко
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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.

