Зразок написання мотиваційного листа
Мотиваційний лист для здобуття освітньо-професійного ступеня «фаховий
молодший бакалавр», галузь знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальність 022
«Дизайн».
Т.в.о. директора
Черкаського державного бізнес-коледжу,
професору Кукліну О.В.
__________________(ПІБ)
__________________(електронна адреса)
__________________(моб. телефон)
Шановний Олеже Володимировичу!
Я, ________________________________________________, звертаюся до Вас з
приводу вступу за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» зі
спеціальності 022 «Дизайн», на базі 9 класу, (11 класу), у якій я дуже зацікавлений.
Я завжди хотів бути дизайнером і вважаю, що Ваш коледж може допомогти мені
перетворити свою мрію в реальність. На мою думку, успішний дизайнер повинен бути
впевненим, відкритим, креативним, творчим, вміти малювати та мати гарний смак.
Завершуючи останній рік навчання у школі, я витратив чимало часу і зусиль на
додаткові заняття в художній студії (вказати назву) вивчаючи предмети, що відображають
мою професійну зацікавленість. Мій інтерес до творчості дозволив моїм вчителям залучати
мене до участі у різних конкурсах, де я часто здобував призові місця. Так, наприклад, я
зайняв перше місце на «назва конкурсу» і взяв участь у міському проєкті «назва проєкту».
Малювати я почав ще в дитинстві, а на сьогодні я вже освоїв декілька графічних
комп’ютерних програм.
Мене також дуже цікавить можливість роботи у команді, участь у творчих заходах,
що організовуються Вашим навчальним закладом, участь у громадській роботі коледжу, а
також можливість допомагати у навчанні друзям та однокурсникам. Я впевнений, що участь
у цих видах діяльності допоможе мені на шляху до особистого зростання і розвитку моїх
професійних здібностей, які є необхідними для досягнення мети.
Після ретельного перегляду навчальної програми я усвідомив, що вона наче була
розроблена для мене. Усі предмети здаються цікавими та актуальними. Особливо мені
сподобались курси з вивчення фотографіки, веб-дизайну, комп’ютерних програм, тому що це
та сфера, де я хотів би спеціалізуватися.
Я обрав спеціальність «Дизайн» насамперед тому, що неможливо уявити сучасне
суспільство без якісної реклами, гарно оформленого продукту, візуального наповнення в
будь-якій сфері діяльності. Я знаю, що дизайнер – це спеціаліст, який вміє поєднувати
творчість та логічне мислення. Сьогодні це одна з найкреативніших та найзатребуваніших
професій сучасності, у часи діджитал-маркетингу, реклами та стрімкого розвитку
інформаційних технологій. Звичайно, ця професія буде особливо актуальна і в майбутньому.
Я переконаний, що придбані в коледжі знання та навички допоможуть мені стати гарним
фахівцем і забезпечити своє майбутнє.
Навчаючись в коледжі, я хотів би також брати участь у студентському житті,
допомагати студентам молодших курсів розвинути власний потенціал, подолати перешкоди
та досягти своїх цілей у навчанні та професійному розвитку. Я впевнений, що знання, які я
отримаю навчаючись у Вашому коледжі можна буде застосовувати в майбутньому для того,
щоб стати справжнім фахівцем.
Хочу запевнити, що мій вибір спеціальності є цілком свідомий, оскільки в мене дуже

багато знайомих, які є випускниками минулих років за цією спеціальністю, які зараз
працюють в різних студіях, рекламних агенціях, видавництвах. У розмовах з ними я
усвідомив, що робота за цією спеціальністю це не щоденні рутинні трудові будні, а справжнє
покликання, яке супроводжуватиме мене усе життя.
Дуже дякую, що розглянули мою заяву і сподіваюсь на Вашу позитивну відповідь.
З повагою, _____________
Підпис
Дата

