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Шановний Анатолію Івановичу! 

Пишу цей мотиваційний лист, оскільки хочу навчатися за освітньо-

професійною програмою Інформаційні технології в підприємницькій 

діяльності зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність Миколаївського фахового коледжу економіки та харчових 

технологій. У сучасних умовах неможливо уявити собі підприємство, яке б не 

використовувало в своїй роботі інформаційні та комп’ютерні технології. 

Попит на IT-спеціалістів у нашій країні зростає з кожним роком.  

З дитинства захоплююсь інформаційними технологіями та 

комп’ютерною технікою. Навчаючись у школі, був(ла) активним членом клубу 

поглибленого вивчення  інформатики, особливо цікавими для мене були 

зустрічі з розробниками програмного забезпечення. Окрім цього,  старанно 

вивчаю англійську мову, оскільки розумію, що володіння цією мовою є 

необхідним для працівників ІТ-компаній.  

У школі найвищі оцінки я здобув(ла) з математики та інформатики.  

Найбільшу мою зацікавленість становлять саме комп’ютерні науки, які  

вивчаю не лише в межах шкільної програми, але й самостійно за допомогою 

спеціальної літератури та онлайн курсів. Це підтверджує правильність мого 



вибору освітньо-професійної програми Інформаційні технології в 

підприємницькій діяльності. Упевнена(ий), що зможу реалізувати бажання 

щодо оволодіння інформаційними технологіями та втілити в життя мрію про 

успішну діяльність у сфері підприємництва. 

З інформації на сайті коледжу я дізналася(вся), що студенти не тільки 

навчаються, а й беруть участь у різних спортивних, громадських заходах. 

Мене це приваблює, адже мені теж цікаво бути учасником колективних справ. 

Умію брати на себе відповідальність за прийняття рішення, впевнений, що ця 

риса стане корисною при організації та веденні власного бізнесу. 

Сподіваюся, що мені вдалося переконати Вас у своїх здібностях та 

вмотивованості до вивчення комп’ютерних наук. Вірю, що зможу гордо нести 

звання здобувача освіти Миколаївського фахового коледжу економіки та 

харчових технологій, а після закінчення навчання стану успішним фахівцем у 

сфері інформаційних технологій в підприємницькій діяльності.  

З повагою, ___________________ 
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