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Шановний Костянтине Вікторовичу! 

Я пишу цього мотиваційного листа, оскільки зацікавлений у вступі до 

Фахового коледжу на  навчальну програму зі спеціальності «Графічний 

дизайн» та вивчати науки, які дозволять мені розвиватися творчо, стати 

справжнім професіоналом. Навчання в коледжі дасть мені можливість вивчати 

високоякісні методики навчання, засновані на практиці, відвідувати заняття з 

досвідченими викладачами-практиками, вивчати програму, яка 

модернізується і доповнюється новими матеріалами. 

Завершуючи останній рік навчання у «Назва школи» школі, я витратив чимало 

часу і зусиль, вивчаючи предмети, що відображають мою професійну 

зацікавленість, а також вивчав історію та теорію графічного дизайну, витоки 

мистецтва графічного дизайну.  Обираючи майбутню професію, дуже хотів би 

отримати можливість поглиблено вивчати науки, які дозволять мені 

присвятити себе творчій роботі і працювати над створенням того,  що дозволяє 

з першого погляду впізнати бренд.  

Я маю високі оцінки з таких предметів, як математика, фізика, малювання, 

креслення, інформатика, англійська мова. Мій інтерес до цих дисциплін 

дозволив моїм учителям залучати мене до участі в різних змаганнях та 

олімпіадах. Так, наприклад, я зайняв перше місце на «назва олімпіади» і друге 

місце на «назва олімпіади» олімпіадах. Крім цього, пройшов спеціалізовані 

курси з живопису, малюнку та композиції, які стали необхідними базовими 

навичками та дозволили розвинути моторику.   

Навчання в коледжі дасть мені вміння працювати з графічними редакторами, 

використовувати у своїй повсякденній роботі такі додатки, як Adobe inDesign, 

Adobe Illustrator, а також Adobe Photoshop, що сприятиме моєму професійному 
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росту. Навчання в коледжі дасть мені можливість комбінувати володіння 

графічними редакторами з художніми навичками та моєю фантазію, щоб 

якісно працювати.  

Я впевнений, що моя посидючість, наполегливість і велике бажання оволодіти 

новою професією допоможуть мені освоїти професію графічного дизайнера на 

високому рівні саме у Фаховому коледжі Міжнародного гуманітарного 

університету.  

Я зрозумів, що обрана мною професія дуже непроста і потребує високого рівня 

знань та навичок, який, на мою думку, може сформуватися лише завдяки 

навчанню у «Фаховому коледжі». Я щиро прагну навчатися за спеціальністю 

«Графічний дизайн» для того, щоб розвинути високу майстерність у сфері  

графічного та поліграфічного дизайну, вивчати дизайн інтер’єру, 

ландшафтного дизайну, оформлення приміщень, вивчати нові технології в цій 

галузі, які так потрібні для того, щоб стати справжнім професіоналом. 

Зараз я відчуваю, що можливість працювати і навчатися в цій галузі для мене 

надзвичайно важлива. Тож, перед тим як звернутись до Вас, я ретельного 

переглянув навчальні плани та ознайомився з дисциплінами, які мені 

доведеться вивчати. Я усвідомив, що мені потрібно ще багато чому вчитися, 

якщо я хочу стати справжнім фахівцем і тому готовий багато працювати, щоб 

досягнути успіху. 

Я прагну поєднувати навчання з практикою, а завдяки Вашому коледжу у мене 

з’явиться така можливість.  

Щиро дякую, що виділили час для розгляду мого листа та сподіваюся невдовзі 

стати студентом «Назва університету». 

 

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 вищої 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 вищої освіти. Також вам необхідно буде з’ясувати у навчальному 

закладі формальні вимоги до оформлення листа, вимоги щодо обсягу тексту 

листа, інформації, яку повинен містити лист і, можливо, стосовно його 

структури. 


