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Шановна Ірино Миколаївно! 

Цим листом я хотів би звернутися до Вас щодо вступу до Центральноукраїнського 

фахового коледжу на  спеціальність «Журналістика». 

Цього року я закінчив навчання у «Назва школи». Під час навчання у школі я 

цікавився журналістикою і тому посилено займався українською мовою та літературою, а 

також історією України. Також я маю високі оцінки з англійської мови, оскільки вважаю, 

що сьогодні, в умовах інформаційного суспільства, журналіст повинен вміти спілкуватися 

у міжнародному колі, отримувати інформацію з різних джерел, у тому числі, й 

англомовних. 

Оскільки я розумію, що медіа сьогодні чинять величезний інформаційний вплив на 

суспільство, змінюють громадську думку, впливають на правильне розуміння фактів та 

подій, я вирішив обрати майбутню спеціальність, яка пов’язана з процесами передачі 

інформації, поширення новин, впливу на громадську думку через масову комунікацію. 

Більш за все мене приваблює робота на телебаченні. Я люблю спостерігати за 

роботою  телеведучих, дивитися, як вони ведуть діалог з гостями в студії, як ставлять 

питання тощо. Я зрозумів, що обрана мною професія дуже непроста і потребує високого 

рівня знань та навичок, який, на мою думку, може сформуватися завдяки навчанню в 

коледжі. 

На сайті я побачив, що практику студенти-журналісти проходять на радіо, 

телебаченні та в редакціях провідних газет регіону. Це ще більшою мірою визначило мій 

вибір закладу освіти, адже я розумію, що теоретичний аспект в журналістиці справді 

важливий, але якщо журналіст не має практики та не вчиться у професіоналів, він не 

зможе реалізувати себе у професії. 

Надихнувшись успіхом випускників спеціальності «Журналістика», які працюють у 

всеукраїнських ЗМІ, на топових телеканалах, я зробив остаточний вибір закладу освіти для 

здобуття професії журналіста. 

Тож я прагну вступити до коледжу, адже завдяки навчанню у мене відкриються 

широкі можливості і я готовий наполегливо навчатися, щоб їх реалізувати. 

Дуже дякую за те, що розглянули мій мотиваційний лист. З нетерпінням чекаю від 

Вас позитивну відповідь. 

 

З повагою,    


