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Шановна Любове Миколаївно! 

Звертаюся до вас з приводу вступу на навчання до Новомосковського 

фахового кооперативного коледжу економіки та права ім. С.В.Литвиненка за 

спеціальністю 241«Готельно-ресторанна справа». На сайті вашого закладу 

освіти я прочитав багато цікавої інформації про підготовку фахових 

молодших бакалаврів за цією освітньою програмою. Ваш коледж є одним із 

кращих закладів освіти регіону, який здійснює підготовку фахівців напряму 

«Сфера обслуговування». Цим мотиваційним листом прошу вас розглянути 

мою кандидатуру як майбутнього студента НФККЕП спеціальності 

«Готельно-ресторанна справа». 

Цього року я закінчив навчання у «назва гімназії/ліцею» та маю високий 

рівень знань з української та англійської мов, історії України, біології та 

географії. Вважаю, що саме ці навчальні предмети мені знадобляться для 

майбутньої професії, так як я завжди  мріяв про власну кав’ярню чи 

невеличкий ресторан і уявляв, як вільно буду спілкуватися з гостями різними 

мовами. 

Зацікавленість готельно-ресторанною справою виникла в мене тоді, коли 

я відвідував Дніпро, Київ, Львів, Одесу, коли подорожував до Кракова, 

Відня, і мене вразив високий рівень наданих послуг, різноманіття варіантів 

створення затишної атмосфери в закладах, естетичне оформлення страв. 

Я розумію, що для того, щоб бути креативним фахівцем, потрібно 

поєднувати навчання та практичну роботу. Навчаючись у 8-9 класах, я 

експериментував вдома з приготуванням страв, кондитерських виробів. Цьому 

посприяв телепроєкт «Майстер-шеф», який я полюбляв переглядати. Мені 

дуже подобається не тільки готувати, а й сервувати святкові столи. І сьогодні 

я з впевненістю можу сказати, ким я себе бачу в майбутньому. Тому я твердо 

вирішив навчатися в Новомосковському фаховому кооперативному коледжі 

економіки та права ім. С.В.Литвиненка та поглиблено опановувати дану 

освітню програму. Я прагну здобути в коледжі нові навички та знання, а 

також опанувати нові технології, які  є необхідними в подальшій роботі. 

Я зрозумів, що обрана мною професія непроста і потребує високого рівня 

знань та досвіду, який, на мою думку, може сформуватися під час 

навчання у вашому коледжі. Ознайомившись з  інформацією на сайті 

НФККЕП, я дізнався, що студенти мають можливість брати участь у майстер-



класах, засіданнях наукового товариства студентів та викладачів «Творчість і 

професіоналізм», відвідувати заняття у школі барменів, проходити виробничу 

практику у провідних закладах сфери обслуговування регіону. Я переконаний, 

що поєднання теоретичного навчання та практики є найкращим шляхом для 

покращення професійних навичок. 

Зараз я відчуваю, що можливість працювати і навчатися в цій галузі для 

мене надзвичайно важлива. Тому перед тим, як звернутись до вас, я 

ознайомився з навчальними дисциплінами, які мені доведеться вивчати. 

Особливо мене зацікавили «Основи менеджменту», «Особливості 

зарубіжного сервісу», «Технологія приготування їжі». Я усвідомив, що мені 

потрібно ще багато чому навчитися, якщо я хочу стати справжнім  фахівцем і 

тому готовий важко працювати, щоб досягти успіху. 

Я щиро прагну навчатися саме у вашому коледжі, бо переконаний, що ця 

спеціальність допоможе мені розвинути себе як професіонала, лідера 

команди та набути навички спілкування, які необхідні для моєї майбутньої 

кар’єри. 

Закінчивши НФККЕП, я можу здійснити свою мрії, оскільки освітня 

програма спеціальності «Готельно-ресторанна справа» допоможе мені набути 

необхідні навички та здобути знання, щоб працювати у закладі сфери 

обслуговування або відкрити власну справу.   

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

це допоможе мені бути відповідальним не тільки за себе, але і за весь 

колектив, в якому я працюватиму. Знаю, що навчання за спеціальністю 

«Готельно-ресторанна справа» є складним завданням, однак я переконаний, 

що зможу подолати будь-які перешкоди та досягти успіхів. 

Дякую за ваш час та увагу. Сподіваюся стати частиною дружного 

студентського колективу Новомосковського фахового кооперативного 

коледжу економіки та права ім. С.В.Литвиненка. 

 З повагою, _______________________________________ 

                                                                                                ПІБ вступника 

«___» _____________ 202__ р. 
             дата складання мотиваційного листа 

 

 

Цей приклад наведений для ознайомлення із загальними принципами 

написання мотиваційного листа. Не копіюйте текст цього листа і не 

використовуйте його при вступі до закладу освіти. Пам’ятайте, що 

успішний мотиваційний лист – це завжди ваша особиста історія, що 

розповідає саме про вас та відображає вашу зацікавленість у вступі на ту 

чи іншу спеціальність закладу освіти. 
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