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МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановна приймальна комісіє!
Звертаюся до Вас із проханням розглянути мій мотиваційний лист на вступ за освітньопрофесійною програмою «Експлуатація суднових енергетичних установок» спеціальність 271
«Морський та внутрішній водний транспорт». У 2022 році я закінчив Херсонську гімназію №14
Херсонської міської ради і отримав атестат про базову загальну середню освіту.
На мою думку, людина здатна досягти справжнього успіху лише в тій сфері, яка дійсно
цікавить і цілком захоплює її, а морською справою я зацікавився ще у ранньому дитинстві.
Захоплення професією моряка вперше виникло у мене ще з п’ятирічного віку, завдяки розповідям
мого батька – суднового механіка. Вже відтоді я почав мріяти про море, намагався пізнати все, що
стосується роботи у цій галузі..
Я маю високі оцінки з математики, географії, фізики,а також хімії та англійської мови.
Впевнений, що знання, здобуті при вивченні цих дисциплін, допоможуть мені опанувати обрану
спеціальність, крім того, зусилля, яких я докладав під час їх вивчення, дали мені можливість
розвинути в собі цілеспрямованість та наполегливість у досягненні будь-якої мети. Під час навчання
у гімназії брав індивідуальні заняття з викладачем фізики, здобуваючи знання з механіки,
гідродинаміки та астрономії. В одинадцятому класі брав участь в обласній олімпіаді з фізики, за
результатами якої посів друге місце. Наполегливо вивчаю англійську мову, оскільки розумію, що її
знання є необхідною умовою для успішного працевлаштування та кар’єрного зростання у компанії
високого рівня.
Крім того, я намагаюся самостійно отримувати будь-які знання, які можуть сприяти в
оволодінні омріяною професією. Вільний від навчання час я приділяю читанню наукової літератури
та прослуховуванню безкоштовних онлайн-лекцій, зокрема, щодо конструкції суднових дизельних
двигунів.
Я впевнений, що навчання саме у Херсонському морському коледжі рибної промисловості
стане для мене запорукою здобуття найвищого рівня кваліфікації, а професіоналізм викладачів
допоможе мені стати гідним та сумлінним спеціалістом в обраній справі.
Щиро дякую Вам за те, що розглянули мою заяву і сподіваюсь на Вашу позитивну відповідь.
З повагою,

