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Шановні пані та панове!  

  

Я звертаюся до вас з приводу вступу до Комунального закладу 

«Костянтинівський медичний фаховий коледж» на спеціальність 223 

Медсестринство, освітньо-професійна програма «Сестринська справа»/ 

«Лікувальна справа»/ «Акушерська справа». Як мені відомо, ваш заклад освіти 

добре відомий у регіоні та поза його межами. Упевнена, що отримання 

кваліфікації медична сестра/фельдшер/акушерка в Костянтинівському 

медичному фаховому коледжі є моїм шансом стати кваліфікованим фахівцем в 

галузі Охорони здоров’я. Дякую вам за можливість розгляду мого 

мотиваційного листа. 

Цього року я закінчила навчання у Костянтинівському закладі середньої 

освіти І-ІІІ ступенів №13 та маю високі оцінки з біології, історії України, 

української мови та літератури, фізики. Однак найбільше мене цікавить 

медицина. У школі я відвідувала факультатив з біології та допомагала 



учителю організовувати заняття. Є неодноразовим учасником шкільних та 

міських олімпіад з біології, фізики. 

Медицина настільки мене зацікавила, що кілька останніх років навчання в 

школі я спілкувалася з медичною сестрою школи та допомагала їй і завдяки 

цьому отримала можливість ознайомитись з практичними аспектами цієї 

професії. Завдяки цій роботі я також переконалась, що правильно обрала свою 

майбутню професію. Окрім цього, наявність практичного досвіду допоможе 

мені краще та ефективніше навчатися. Мої наполегливість та працелюбність 

допомогли мені отримати хороші рекомендації від медичної сестри 

Костянтинівського закладу середньої освіти І-ІІІ ступенів №13.  

Я щиро прагну вивчати медицину (сестринську справу) в 

Костянтинівському медичному фаховому коледжі. Розглядаючи можливості 

навчання у ЗФПО, я зупинилась на вашому коледжі, бо давно слідкую за 

подіями, які відбуваються в коледжі на сайті коледжу та на сторінці у 

Фейсбуці. Мій вибір підкріплений враженнями від спілкування з викладачами, 

які проводили майстер-класи з надання невідкладної медичної допомоги. Ваш 

викладацький склад вражає своїм професіоналізмом.  

Я очікую, що навчання у вашому закладі освіти дасть мені можливість 

зміцнити свою теоретичну базу знань, яку я зможу пізніше використати на 

практиці. Переконана, що згодом зможу стати справжнім фахівцем своєї 

справи. Після закінчення навчання я б хотіла побудувати свою кар’єру як 

медична сестра (акушерка, фельдшер) в лікувально-профілактичних закладах 

регіону та області.  

Я хотіла би подякувати вам за час і зусилля, які ви вклали у розгляд мого 

листа. З нетерпінням очікую на вашу позитивну відповідь. Хочу вас 

запевнити, що я повністю готова і щиро прагну стати студенткою 

Костянтинівського медичного фахового коледжу.  

 

З повагою,  

Гончаренко Ірина Станиславівна 


