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Шановний Йосипе Едуардовичу! 
Звертаюся до Вас щодо вступу до ВСП «Барський фаховий коледж транспорту 

та будівництва НТУ» з метою навчання за освітньою програмою «Транспортні 

технології (на автомобільному транспорті)». 

Я, випускниця 9 класу школи №3 м. Бара. Цьогоріч, закінчивши школу,  зі всіх 

предметів отримала 10-11 балів. Пишаюсь цим, адже за останній навчальний рік  

покращила свій рівень знань аж з чотирьох предметів. Протягом п’яти років вивчаю 

англійську та польську мови. Неодноразово була призеркою  районних олімпіадах з 

математики. Люблю географію, багато читаю есе та нарисів про географічні 

відкриття. Вмію працювати в таких програмах як Microsoft Word, Microsoft Excel, 

Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher. 

Про професію логіста розповіла мені сестра, яка також навчалася у БФКТБ НТУ. 

Вона вдома виконувала такі цікаві домашні завдання, що я загорілась ідеєю 

спробувати власні сили в цьому напрямку.  Почала переглядати медіаресурси про 

автомобільні перевезення, про роботу митниць та диспетчерських пунктів. І з кожним 

днем у мене визрівала впевненість, що саме це – професія мого життя. 

Я переглянула чимало сайтів інших навчальних закладів, в яких можна отримати 

цю професію. Зіставивши всі «плюси» та «мінуси», зрозуміла, що найсучасніші 

знання я зможу отримати тільки в БФКТБ НТУ. Отож, мені саме до Вас! 

 Мрію зануритись у бурхливе студентське життя коледжу, про яке щодень читаю 

в соціальних мережах.  Мені вдається працювати в команді; я вмію знаходити 

можливість допомагати в навчанні друзям.  Розумію, що навчання в коледжі вимагає 

відповідальності, однак впевнена - впораюсь. Вірю в ПЕРЕМОГУ над рашистами і 

докладу всіх зусиль, щоб стати висококваліфікованим менеджером із перевезень, 

розбудовуючи БАТЬКІВЩИНУ.    

Наостанок хочу подякувати Вам, що розглянули мою заяву і сподіваюсь на Вашу 

позитивну відповідь. 

З повагою – Оксана Ластовецька. 

 
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. 
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Шановний Йосипе Едуардовичу! 

 

Доброго дня! Я пишу мотиваційного листа, тому що мрію навчатися у 

ВСП «Барський фаховий коледж транспорту та будівництва НТУ» за освітньою 

програмою «Землевпорядкування». 

Народилася і виросла в селі. Цього року закінчила школу з хорошими 

оцінками. Хочу долучитися до збереження наших чорноземів і захисту 

конституційних прав землевласників та землекористувачів. Знаю, що професія 

землевпорядника одна з найдавніших на землі.  

Відчуваю, що працювати і навчатися для мене надзвичайно важливо. 

Прагну поєднувати знання з уміннями. А завдяки навчанню в коледжі у мене 

буде така можливість. На екскурсії в БФКТБ НТУ була вражена ошатністю 

закладу та навчальною базою, особливо сучасними геодезичними приладами: 

електронними теодолітами, тахеометрами, оптичними нівелірами. 

Перед тим, як звернутись до Вас, я ретельно ознайомилася з дисциплінами, 

які мені доведеться вивчати. Почала цікавитися програмуванням. Усвідомлюю, 

що мені потрібно багато чому вчитися і тому готова сумлінно працювати для 

успіху. 

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

невдовзі стати студенткою ВСП «Барський фаховий коледж транспорту та 

будівництва НТУ». 

 

З повагою - Антоніна Козак. 

 

 

 

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. 
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Шановний Йосипе Едуардовичу! 

Доброго часу доби! Мене звуть Шевченко Василь Петрович. Ще донедавна 

я був дев’ятикласником Гулівської ЗОШ І-ІІ ступенів, а зараз – щиро прагну 

стати студентом ВСП «Барський фаховий коледж транспорту та будівництва 

НТУ». Найбільше мене цікавить спеціальність «Експлуатація та ремонт 

підйомно-транспортних, будівельних  і дорожніх машин  і обладнання».  

Тато прищепив мені любов до техніки. Я постійно допомагаю батькові з 

ремонтом та доглядом за трактором, на якому він працює.  Мені хочеться 

вивчати велику та потужню техніку – самоскиди, трактори, бульдозери, 

екскаватори, асфальтоукладальники. Мрію навчитися її обслуговувати та 

ремонтувати. Саме тому вибір навчального закладу та подальшої спеціальності 

для мене був очевидним. 

Намагаюся бути організованим та дисциплінованим, адже обрана мною 

професія потребує відповідальності, глибоких знань, прагнення 

самовдосконалення та фізичної витривалості.  У мене немає шкідливих звичок. 

Я активно займаюся спортом. У школі виконував обов’язки заступника 

старости класу. Беру участь у волонтерській роботі в селі.  

Знаю, що після перемоги України спеціалісти з ремонту та обслуговування 

дорожньо-будівельної техніки будуть конче потрібні нашій країні для 

відбудови зруйнованої інфраструктури. А щоб бути висококваліфікованим 

спеціалістом, потрібно навчатися у прогресивному навчальному закладі, де 

надають якісні знання. Тому й обрав ВСП «Барський фаховий коледж 

транспорту та будівництва НТУ».  

У вільний час я відвідую репетитора з англійської мови та математики. 

Формую власну бібліотеку технічної літератури про дорожньо-будівельну 

техніку. Маю багато друзів. Люблю туристичні мандри. 

Дайте мені шанс, а я зроблю все можливе, щоб виправдати Вашу довіру. 

 

З повагою – Василь Шевченко. 

 

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. 
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Шановний Йосипе Едуардовичу! 

 

Звертаюся до Вас щодо вступу до ВСП «Барський фаховий коледж 

транспорту та будівництва НТУ» з метою навчання за спеціальністю 

«Будівництво та цивільна інженерія». 

Цього року я закінчив 9 класів. У школі навчався задовільно. Маю 

спортивні досягнення: багаторазовий призер районних змагань з єдиноборств 

та спортивного орієнтування.  

Дуже люблю далекі автомандрівки з татом (він водій міжнародних 

перевезень). Єдине, що затьмарювало насолоду сімейних мандрів, – погані 

дороги.  

Коли постав вибір професії, рішення приймали на сімейній раді. Бабуся 

хотіла, щоб недалеко від дому; мама – щоб був серед добропорядних людей; 

тато – щоб дотримався обіцянки «зробити дороги, як карти». А я був «за» з 

кожним. За студентським життям коледжу стежу ще з сьомого класу через 

соціальні мережі. Два роки підряд відвідував Дні відкритих дверей. На мою 

думку,  БФКТБ НТУ – ідеальний варіант зростати як духовно, так і професійно. 

Від друзів дізнався, що навчають у коледжі не тільки теорії. Чув чимало 

розповідей про  практики. Мрію побачити весь виробничий процес, від 

виготовлення асфальту на заводі до його укладання на дорозі, коли 

спеціалізовані дорожньо-будівельні машини послідовно виконують всі роботи. 

Мрію побачити, як після проходу останньої дорога повністю готова до здачі в 

експлуатацію. 

Розумію, навчання в коледжі буде для мене нелегким. Знаю, що впораюсь. 

Повірте в мене.  

 

З повагою – Іван Бондаренко. 

 

 

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. 
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Вельмишановний пане директоре! 
 

           Прошу Вас розглянути мою кандидатуру, як майбутнього студента  

автомобільно-механічного відділення спеціальності 274 Автомобільний 

транспорт.  

       Маю високий рівень зацікавленості в здобутті майбутнього фаху саме 

за освітньою  програмою "Обслуговування та ремонт автомобілів і 

двигунів". Вважаю, що здобувши освітньо-професійний ступінь фахового 

молодшого бакалавра, зможу стати кваліфікованим техніком – механіком.  

Це дасть можливість знайти високооплачувану та престижну роботу.  

      Мене захоплюють перспективи, які відкриваються при вступі у ВСП 

«Барський фаховий коледж транспорту та будівництва НТУ»: участь у 

пізнавальних тренінгах, професійних проєктах, конкурсах професійної 

майстерності тощо.  Моя мрія - стати професіоналом  високого рівня!  

      Цьогоріч  я закінчив навчання у Барській ЗОШ №4, отримав свідоцтво 

про базову загальну середню освіту. Найвищі оцінки здобув з фізики, 

математики. Брав участь в олімпіадах з фізики. Це  допомогло мені стати 

більш самостійним, впевненим і  оцінити рівень своїх знань за межами 

класу. Переконаний,  цей досвід  допоможе мені у навчанні за обраною 

освітньою програмою.  

      У вільний від навчання час люблю розбирати і збирати мотори. Все, що 

пов’язане з технікою, мене приваблює.   

      Я навіть не розглядав інших варіантів вступу, окрім ВСП «БФКТБ 

НТУ». Тут мені подобається все: від матеріально-технічної та спортивної 

бази до рівня викладання спеціальних дисциплін.  Вже планую записатися 

на електронні курси ELECTUDE AUTOMOTIVE. Знаю, коледж відкриє 

для мене нові горизонти й перспективи. 

         Дуже дякую, що розглянули мого листа. Сподіваюсь на Вашу 

позитивну відповідь. 

 

         Зі щирою повагою          -              Петренко Іван Романович. 

 

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. 
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Вельмишановний Йосипе Едуардовичу! 
 

           Я прагну здобути майбутній фах за освітньою  програмою 

"Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» саме у ВСП 

«Барський фаховий коледж транспорту та будівництва НТУ». 

Наша сім’я дуже дружна, ми часто подорожуємо разом. Дорога не раз 

випробовувала нас, тому я вже непогано знаю  правила дорожнього руху. 

Дізнавшись  про те, що в коледжі можу здобути професію інженера з 

безпеки руху, остаточно вирішив, що хочу навчатися у ВСП «БФКТБ 

НТУ». Прошу Вас розглянути мою кандидатуру як майбутнього студента 

за відповідною спеціальністю. 

У 2022 році я закінчив 9 класів Барської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3. 

Найвищі оцінки маю з математики, хімії, фізики. Старанно вивчаю 

англійську мову, правила дорожнього руху, оскільки розумію, що ці 

знання надзвичайно важливі та необхідні для тих, хто усвідомлює власне 

місце в трикутнику «ЛЮДИНА-ДОРОГА-ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ».  

Я прагну створення умов для достатньо швидкого, безпечного та 

зручного руху транспортних засобів і пішоходів. У віртуальних іграх вже 

проробляв це сотні разів: планував перехрестя і дороги, споруджував 

острівці безпеки, обладнував зупинки громадського транспорту, 

встановлював дорожні знаки, світлофори, розробляв графіки руху 

громадського транспорту, різні обмеження в русі. 

 Протягом навчання в коледжі я прагну поглибити свої знання та 

здобути нові.  

Сподіваюся, що мені вдалося переконати Вас у своїх здібностях та 

вмотивованості. 

 

 Зі щирою повагою          -             Олексій Ткач. 

        

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. 

 


