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Шановний Костянтин Вікторович! 

Я звертаюся до Вас з приводу вступу на освітньо-професійну програму   

«Фармація, промислова фармація» та отримання диплома фахового 

молодшого бакалавра. Упевнена(ий), що отримання кваліфікації асистента 

фармацевта в Медичному фаховому є моїм шансом стати кваліфікованим 

фахівцем в галузі «Охорона здоров’я».  

Цього року я закінчив(ла) навчання у «назва школи» та маю високі оцінки з 

«назва предметів». Однак найбільше мене цікавить фармація. У школі я 

відвідував факультатив з (біології, хімії, ботаніки) та допомагав(ла) учителю 

організовувати заняття. Фармація настільки мене зацікавила, що в останній рік 

навчання в школі я влаштувався(сь) на роботу до аптеки/(ботанічного саду, 

фармацевтичної фабрики) «назва аптечної мережі, адреса» і завдяки цьому 

отримав(ла) можливість ознайомитись з практичними аспектами цієї професії. 

Завдяки цій роботі я також переконався(сь), що правильно обрав(ла) свою 

майбутню професію. Окрім цього, наявність практичного досвіду допоможе 

мені краще та ефективніше навчатися. Мої наполегливість та працелюбність 

допомогли мені отримати хороші рекомендації від мого роботодавця. Я щиро 

прагну вивчати фармацію в Медичному фаховому коледжі. Ознайомившись з 

інформацією на сайті  Вашого коледжу, я довідався(сь), що студенти мають 

можливість використовувати свої теоретичні та практичні навички беручи 

участь у дослідницьких проектах, проходити фармакогностичну, 

пропедевтичну та переддипломну практики в державних аптечних установах, 

приватних аптечних мережах міста. 

Я переконаний(на), що поєднання теоретичного навчання та практики є 

найкращим шляхом для здобуття професійних навичок. Під час пошуку 



 

 

інформації про заклад освіти я дізналась(вся)на сайті я дізналась, що 

Медичний фаховий коледж є структурним підрозділом Міжнародного 

гуманітарного університету і активно співпрацює з кафедрами, які мають 

потужну матеріально-технічну базу. 

Я очікую, що ця освітньо-професійна програма дасть мені можливість 

зміцнити свою теоретичну базу знань, яку я зможу пізніше використати в 

практичних умовах. Завдяки ній я зможу стати справжнім фахівцем своєї 

справи. Після закінчення навчання я б хотів(ла) побудувати свою кар’єру як 

асистент фармацевта в роздрібній мережі (промисловій фармації), оскільки, на 

мою думку, сьогодні дуже мало уваги приділяється виготовленню ліків в 

умовах аптеки.  

Я хотів(ла) би подякувати Вам за час і зусилля, які ви вклали у розгляд мого 

листа. Будь ласка, повідомте мене, якщо я повинен надати ще якусь додаткову 

інформацію. 

З нетерпінням очікую вашої позитивної відповіді. Хочу Вас запевнити, що я 

повністю готовий(а) і щиро прагну стати студентом Медичного фахового 

коледжу МГУ. 

З повагою, ______________ 

 

Цей приклад наведений для ознайомлення із загальними принципами написання 

мотиваційного листа. Не копіюйте текст цього листа і не використовуйте 

його при вступі до закладу фахової передвищої 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 закладу фахової передвищої освіти. 


