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Шановний  Петре Ярославовичу! 

Звертаюся до Вас з приводу вступу на спеціальність 223 

Медсестринство на освітньо-професійну програму «Лікувальна справа» 

(«Сестринська справа»), ступінь фаховий молодший бакалавр. Маю високий 

рівень зацікавленості в здобутті майбутнього фаху саме за цією освітньою 

програмою. Вважаю, що отримання ступеня фахового молодшого бакалавра 

у Чемеровецькому медичному фаховому коледжі дасть мені можливість 

стати кваліфікованим медичним працівником, адже мені відомо, що Ваш 

навчальний заклад є одним із найкращих в регіоні. 

Чому я обрав для себе саме цю освітню програму? 

Зацікавленість до медицини виникла у мене завдяки батькам, які 

працюють медиками. Ще змалку вони прищеплювали мені любов та шану до 

цієї професії. Допомагати людям – надзвичайно благородна справа. А 

професія медика – найгуманніша, адже вона покликана стояти на сторожі 

людського життя. Тому, неодноразово відвідуючи медичний заклад, де 

працюють мої батьки, переконався, що правильно обрав свою майбутню 

професію. 

Цього року я закінчив Чемеровецький НВК №2 та отримав свідоцтво із 

відзнакою. Я завжди цікавився медициною, і тому, навчаючись у школі, 

особливо звертав увагу на вивчення предметів, пов’язаних із цією наукою. 

Зокрема, маю високі бали із предметів медичного спрямування – хімії та 

біології. Неодноразово брав участь у олімпіадах з біології та хімії. Вважаю, 

що здобуті знання стануть у нагоді для навчання у Вашому навчальному 

закладі. 

Ознайомившись із інформацією на сайті коледжу та довідавшись про 

досягнення випускників, які продовжують навчання у вищих навчальних 

закладах України, щиро прагну вивчати медицину у Чемеровецькому 

медичному фаховому коледжі. 
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Важливим для мене є також те, що студенти можуть використовувати 

свої знання та уміння, відвідуючи курси лікувального масажу, основ 

косметології, проходити практику у державних установах Хмельницької 

області та поза її межами (в залежності від місця проживання). Я 

переконаний, що поєднання теорії та практики - невід’ємна частина 

найкращого шляху до опанування професії медика. Зацікавило мене і те, що 

студенти коледжу проводять творчі вечори, займаються волонтерством, 

беруть участь у конкурсах фахової майстерності. З радістю долучився б до 

студентського руху, адже у школі був членом учнівського самоврядування, 

відрізнявся відповідальністю до поставлених завдань. 

Я розумію, що обрана мною професія дуже непроста і потребує високого 

рівня знань та навичок, який, на мою думку може сформуватись завдяки 

навчанню у ЧМФК. 

Щиро прагну навчатися у коледжі для того, щоб розвинути високу 

майстерність та стати у майбутньому справжнім професіоналом. 

Усвідомлюю, що можливість навчання у цій галузі для мене 

надзвичайно важлива. То ж я ретельно готувався до вступу, ознайомився із 

дисциплінами, які мені доведеться вивчати і готовий працювати, щоб досягти 

успіху.  

Я хотів би подякувати Вам за час і зусилля, які Ви вклали у розгляд мого 

листа. Прошу повідомити мене, якщо потрібно надати ще якусь інформацію. 

З нетерпінням очікую позитивної відповіді. 

Щиро прагну стати студентом Чемеровецького медичного фахового 

коледжу. 

З  повагою 

Петренко А. Т. 

 

 

 

P.S.  Цей приклад наведений для ознайомлення із загальними принципами 

написання мотиваційного листа. 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. 

 

 


