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 Я пишу цей мотиваційний лист, тому що хочу вступати до Технічного 

фахового коледжу Національного університету «Львівська політехніка», на 

спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 

галузь знань 14 «Електрична інженерія» та здобути освітньо-професійний 

ступінь фахового молодшого бакалавра.  

 У 2022 році я закінчив навчання у школі (назва школи) і одержав свідоцтво 

про базову загальну середню освіту. Протягом останніх років я зацікавився 

електротехнікою та механікою. У майбутньому я хочу займатись 

обслуговуванням та ремонтом електропобутової техніки, кондиціонерів або 

промислового та побутового холодильного обладнання. Вважаю, що сьогодні 

спеціальність «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» є дуже 

важливою та дає можливість працювати на різних промислових підприємствах, 

у сервісних центрах, майстернях. 

 На сайті Технічного фахового коледжу я одержав цікаву інформацію про  

свою майбутню професію, місця роботи після закінчення коледжу та 

перспективи кар'єрного росту. Я також дізнався, що у коледжі працюють 

висококваліфіковані викладачі, студенти мають можливість проходити 

виробничу практику у закладах сфери обслуговування регіону, навіть 

закордоном, беруть активну участь у цікавих студентських науково-практичних 

конференціях та позанавчальних заходах. Тому я вирішив навчатися у 

Технічному фаховому коледжі, в якому я можу здобути нові знання та уміння, а 

також опанувати нові технології,  необхідні для оволодіння професією. 

 В школі я мав хороші оцінки з математики, інформатики, фізики, хімії. 

Особливо мені подобалася фізика. З великим задоволенням я допомагав 

учительці фізики готувати електроприлади для проведення лабораторних робіт і 

демонстрації електричних ефектів. Навчаючись у 8-9 класах, я відвідував 

технічний гурток у школі. З того часу я почав цікавитися електротехнікою та 

механікою. За допомогою керівника гуртка я сконструював електроприлади з 

вимірювання струму, напруги та опору. В школі мені дозволяли обслуговувати 

та ремонтувати шкільну електропобутову техніку. 



 

 

  

 Я щиро хочу навчатися саме в Технічному фаховому коледжі, бо 

переконаний, що спеціальність «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» допоможе мені стати справжнім фахівцем, набути знання й 

вміння,  необхідні для моєї майбутньої кар’єри. В коледжі я також можу 

оволодіти інформаційними технологіями, що дуже важливі для професійного 

успіху в майбутній роботі. Закінчивши коледж, я планую працювати в різних 

сферах виробництва й обслуговування та згодом відкрити власну справу. 

Я також прагну брати активну участь у громадському житті коледжу, бо це 

допоможе мені бути відповідальним та активним. Знаю, що навчання за 

спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» є 

нелегким, однак я переконаний, що зможу подолати будь-які перешкоди та 

досягти успіхів. 

  Я впевнений, що мій вибір спеціальності «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» є правильним. Маю велике бажання та 

готовий навчатися у Технічному фаховому коледжі, щоби стати успішним 

фахівцем. 

  

 

 

З повагою,                                     (підпис, прізвище, ім’я по батькові) 

 

 


