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Шановний Андрію Петровичу! 

Я пишу цього мотиваційного листа, оскільки зацікавлений у вступі 

за  програмою підготовки  фахового молодшого бакалавра зі спеціальності 192 

«Будівництво та цивільна інженерія» у ВСП «Костопільський будівельно-

технологічний фаховий коледж НУВГП».  

Цього року я закінчив «Назва школи» та отримав свідоцтво про здобуття 

базової (повної загальної) середньої освіти.  Мене завжди цікавила та 

захоплювала професія будівельника і тому у школі посилено вивчав предмети, 

які є  необхідними для успішного навчання в коледжі: математику, фізику, 

інформатику, англійську мову.  

Мій вибір спеціальності не є випадковим, адже сьогодні в Україні іде вій-

на, багато зруйнованих будинків. Для того щоб  відновити міста та села,  пот-

рібні висококваліфіковані  працівники будівельних професій.  

До закінчення школи я визначився з тим, ким я хочу стати і, що моя май-

бутня професія – будівельник. Буду зводити міста, щоб нові, красиві, добротні 

будинки викликали захоплення поряд зі старовинними будівлями не тільки у 

місцевих жителів, а й у гостей міста. 



Я хочу бути головним будівельником на будівництві – виконробом, який 

знатиме роботу кожного фахівця окремо і вести будівництво об’єкта за затверд-

женим проєктом від виритого котловану до останнього штриха на даху. У нього 

все під контролем: і бетонярі, які заливають фундамент; і муляри, які відповіда-

ють за зведення стін новобудови; і арматурники, які вкладають арматуру у кон-

струкції; а також кранівники, які переміщують на будмайданчику всілякі непід-

йомні для людини вантажі. 

Я хочу працювати в згуртованій команді будівельників, підпорядковувати 

собі сучасну техніку і бачити щасливі посмішки на обличчях людей. Я хочу 

стати потрібним, затребуваним, грамотним фахівцем і, найголовніше, гідним 

громадянином своєї країни- України. 

Перед тим як звернутись до Вас, я переглянув(ла) навчальні  плани та 

ознайомився(лась) з навчальними дисциплінами різних освітніх закладів такого 

типу та усвідомив(ла), що саме ВСП «Костопільський будівельно-технологічних 

фаховий коледж  НУВГП» підходить для мене найкраще з  багатьох причин.  

По-перше, в коледжі  проводиться системне вивчення таких навчальних 

дисциплін як: будівельне матеріалознавство, будівельні конструкції,  теоретична 

механіка, будівельна механіка, основи розрахунку будівельних конструкцій, 

технологія та організація будівельного виробництва, основи систем 

автоматизованого проектування, економіка будівництва. Знання отримані з 

даних дисциплін є основою теоретичної підготовки будівельника.  

По-друге, коледж забезпечує  і практичну підготовку, надає можливість 

освоїти основні робітничі професії, отримати робітничу  кваліфікацію однієї з 

них, а також оволодіти  навичками практичної роботи майстра-виконроба.  

По-третє, я зможу  реалізуватися як творча особистість, оскільки після 

перегляду даних вашого  сайту я зрозумів (ла), що ви приділяєте значну увагу 

розвитку талантів,  фізичному вихованню, та реалізації в студентській сфері 

(студентське  самоврядування).  

 

 



Обрана  мною спеціальність у повній мірі відповідає моїм навичкам і 

здібностям. Я маю  технічне мислення та добре розвинену просторову уяву. 

Вважаю себе відповідальним(ою)  і організованим(ою). Мені притаманна 

уважність та акуратність. Добре володію  комп'ютером (Місrоsft Wоrd, Ехсеl).   

Під час навчання в школі займав(ла) активну життєву позицію. Прагну 

поєднувати навчання з практикою, а завдяки Вашому коледжу в  мене з’явиться 

така можливість.  

Щиро дякую, що виділили час для розгляду мого листа та 

сподіваюся  невдовзі стати студентом ВСП «Костопільський будівельно-

технологічний фаховий коледж НУВГП».  

 

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 закладів фахової передвищої та 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 освіти.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


