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Шановний Олександр Михайлович!  

На сайті Фахового коледжу ракетно-космічного машинобудування 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара я з великою 

зацікавленістю прочитав інформацію про підготовку фахових молодших 

бакалаврів за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення». У цьому 

листі прошу Вас розглянути мою кандидатуру як майбутнього студента за 

цією спеціальністю.  

У червні цього року я закінчив навчання у Дніпровській ЗОШ №15 і 

отримав свідоцтво з відзнакою. Найвищі оцінки маю з математики та 

інформатики, а також із таких природничих наук, як хімія та фізика. 

Переконаний, що ці навчальні дисципліни допомогли мені вибрати майбутню 

професію та підготували до навчання у коледжі. Однак найбільше я 

цікавлюсь саме математикою та програмуванням, які вивчаю не лише в 

межах шкільної програми, але й самостійно, за допомогою книжок та 

безкоштовних онлайн-курсів. Маю сертифікати «назви курсів».  

Інтерес до розробки програмного забезпечення виник в мене близько 

трьох років тому, коли я вперше спробував писати коди для комп’ютерних 

ігор на домашньому комп’ютері та створювати невеликі веб-сайти. З тих пір 



захопився цією справою і почав вивчати різні мови програмування та 

створювати невеликі власні проекти.  

У школі я завжди із задоволенням допомагав вчителю інформатики на 

заняттях, брав участь у таких заходах, як зустрічі з розробниками  

програмного забезпечення, викладачами університетів, які навчають 

програмуванню та ін.  

Окрім цього, старанно вивчаю англійську мову, оскільки розумію, що 

ця мова надзвичайно важлива та необхідна для тих, хто має намір пов’язати 

своє життя ІТ-сферою. Мене приваблює те, що у коледжі майбутні 

програмісти поглиблено вивчають англійську мову і завдяки цьому 

отримують можливість під час навчання стажуватись у найкращих ІТ-

компаніях України.  

Я самотужки зібрав вже два ПК для себе, а також один – для брата. 

Робота із сервером теж стала дуже цікавим досвідом, оскільки допомогла 

краще зрозуміти, як працює комп’ютер і як взаємодіють різні процесори та 

набори чіпів. Мені вдалося самостійно виявити і подолати технічні труднощі, 

пов’язані зі створенням комп’ютера.  

Мрію поглибити свої знання саме в Фаховому коледжі ракетно-

космічного машинобудування Дніпровського національного університету 

імені Олеся Гончара. Адже чув багато гарних відгуків про Ваш навчальний 

заклад та його викладачів.  

Сподіваюсь, що мені вдалося переконати Вас у своїх здібностях та 

щирому інтересі до вивчення інформаційних технологій і програмного 

забезпечення в коледжі. Тому чекаю саме на позитивну відповідь. Обіцяю 

бути старанним у навчанні, адже не можу підвести Вас і навчальний заклад, 

який мені подобається!  

З повагою ____________________ 



Цей приклад наведений для ознайомлення із загальними принципами 
написання мотиваційного листа. Пам’ятайте, що успішний 
мотиваційний лист – це завжди Ваша особиста історія, що розповідає 
сама про Вас та відображає Вашу зацікавленість спеціальністю та 
закладом вищої освіти 


