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Шановний Олексію Васильовичу!
Відвідавши День відкритих дверей у Хмельницькому політехнічному
коледжі, я був надзвичайно вражений, отримавши інформацію про спеціальність
«Прикладна механіка». За допомогою цього листа прошу Вас розглянути мою
кандидатуру як майбутнього студента за цією спеціальністю.
Цього року я закінчив навчання у Вільховській ЗОШ І-ІІ ст. і отримав
свідоцтво з відзнакою. Найвищу оцінку я здобув з математики , а також маю високі
бали з інших природничих наук, таких як хімія та фізика. Я переконаний, що ці
навчальні дисципліни допомогли мені змінити себе на краще та підготували до
навчання за обраною спеціальністю. Улюбленим шкільним предметом була фізика,
адже саме ця дисципліна вивчає та пояснює фізичні процеси, матерії та закони
природи. Самостійно вивчав кінематику, цей розділ механіки пояснює причини
виникнення руху матеріальних тіл та розрахунки різних величин, які потрібно
застосовувати для отримання необхідного результату.
Навчаючись у школі, я намагався зробити свій внесок у її діяльність,
допомагаючи вчителю фізики у проведенні занять, беручи участь у декількох
заходах, у одному з таких ми детально розповіли та пояснили рух баскетбольного
м’яча. Брав участь у шкільних та районних олімпіадах з фізики та математики.
Самостійно вивчаю німецьку мову, оскільки розумію, що вона надзвичайно
важлива та необхідна для тих, хто має намір у майбутньому працювати із верстатами
на виробництві. Знаю, що в політехнічному коледжі є курси німецької мови, тому
що студенти та випускники спеціальності «Прикладна механіка» мають змогу
проходити практику у Німеччині із перспективою працевлаштування.
Люблю майструвати. Виготовив кілька керованих машинок, у яких в якості
рушія використав двигун із старого магнітофона, а у якості джерела енергії –
«пальчикові» батарейки. Самостійно ремонтую свій велосипед, замінюю на ньому
зношені деталі.
Навчаючись у коледжі, намагатимусь поєднати всі здобуті знання і
практичний досвід. Маю серйозну зацікавленість кінематикою. Здатен вирішувати
задачі, пов’язані з різними фізичними явищами. Вважаю, що моє захоплення

технічними науками допоможе мені досягти значних успіхів протягом навчання
у Хмельницькому політехнічному фаховому коледжі.
Сподіваюсь, що мені вдалося переконати Вас у своїх здібностях та
вмотивованості до вивчення механічних дисциплін у одному із кращих коледжів
України і очікую на Вашу позитивну відповідь!

Цей приклад наведений для ознайомлення із загальними принципами написання мотиваційного
листа. Не копіюйте текст цього листа і не використовуйте його при вступі до коледжу.
Пам’ятайте, що мотиваційний лист це завжди ваша особиста історія, що розповідає саме про
вас та відображає вашу зацікавленість у вступі на ту чи іншу спеціальність.

