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Шановна Ірино Алініївно! 

 

Звертаюся до Вас з проханням розглянути мій мотиваційний лист та 

прийняти позитивне рішення щодо мого зарахування на навчання за освітньо-

професійною  програмою Соціальна робота. 

Цього року я закінчив навчання у «назва школи». Протягом навчання у 

школі я цікавився різними професіями, однак найбільше мене зацікавила 

соціальна робота. Чому саме соціальна робота? Скажу так, я просто обожнюю 

допомагати всім і кожному. Я – та людина, яка ніколи не залишиться осторонь, 

завжди підтримаю, здавалось би, навіть у безвихідній ситуації. Я маю високі 

оцінки з української та англійської мов, громадянської освіти, правознавства, 

історії та з інших предметів, які, на мою думку, є важливими для професії 

соціального робітника. Навчаючись у школі, я активно брав участь у 

різноманітних благодійних акціях, заходах, займався волонтерською 

діяльністю. Це був неймовірно цікавий та незабутній для мене досвід, який 

суттєво розширив мій світогляд і допоміг мені переконатися у правильності 

обраного мною шляху. 

Я почав ознайомлюватися з інформацією на сайтах закладів освіти  

України, які здійснюють підготовку соціальних робітників. Для цього я 

переглянув їхні навчальні програми та дисципліни, які викладаються 

студентам. 

Ця кропітка робота допомогла мені зробити вибір на користь саме Вашого 

коледжу. Освітньо-професійна програма  «Соціальна робота» побудована дуже 

цікаво та інформативно, велика кількість дисциплін стосується соціальної 

роботи, яку б я дуже хотів вивчати.  
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Окрім цього, як мені відомо, багато викладачів ВСП Кам’янець-

Подільський фаховий коледж НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний 

інститут» мають практичний досвід роботи, а коледж співпрацює з багатьма 

організаціями, куди студенти можуть бути скеровані для проходження 

практики. Я переконаний, що це дозволить мені отримати не лише теоретичну 

підготовку, але й познайомитись з практичною стороною соціальної роботи та 

стати справжнім фахівцем. Чув багато хороших відгуків про Ваш фаховий 

коледж. Друзі, які тут навчаються, теж радили саме цей заклад освіти. Саме 

тому я прагну вступити до ВСП Кам’янець-Подільський фаховий коледж 

НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут» , адже завдяки навчанню 

у мене відкриються широкі можливості і я готовий наполегливо навчатися, щоб 

їх реалізувати. 

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

невдовзі стати студентом  саме ВСП Кам’янець-Подільський фаховий коледж 

НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут»   

З повагою – Петро Іванченко. 

 

 

 
 


