Зразок написання мотиваційного листа
Мотиваційний лист
для вступників на здобуття ступеню фахової передвищої освіти –
фаховий молодший бакалавр,
галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 072
«Фінанси, банківська справа та страхування»
Шановні члени приймальної комісії Фінансово-правового коледжу!
Мене звати ___________________________________________.
(прізвище, ім'я та по батькові)

У червні 2022 року я закінчив 9 клас __________________________
(школи, гімназії, тощо)

Моїми улюбленими шкільними предметами є математика, фізика,
хімія. Я люблю обчислювати різні цікаві задачі підвищеної складності.
Неодноразово брав участь у районних та міських олімпіадах з математики.
Мої мрії та сподівання завжди пов'язані з бажаннями стати успішною
та забезпеченою людиною з власним бізнесом, адже яскравим прикладом для
мене є мої батьки. Моя мама працює бухгалтером відомої компанії, тато має
власний бізнес, пов'язаний з логістикою. Мені завжди цікаво спілкуватися з
моїми батьками та разом радіти їх успіхам. Ще більше переваг у виборі
майбутньої професії додав мій старший брат, який закінчив економічний
факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Він на сьогодні працює менеджером відомої закордонної компанії, яка
займається реалізацією оргтехніки.
Ще рік тому я почав цікавитись закладами освіти, які дають змогу
навчатися на економічних спеціальностях саме після закінчення 9 класів.
Моїм вибором безсумнівно став Ваш Приватний вищий навчальний заклад
«Фінансово-правовий коледж». А ще мені про нього розповіли мої старші
друзі, які мали змогу трохи раніше вступити до Вас.
Я розумію всю відповідальність свого вибору майбутньої професії і
буду навчатися наполегливо і старанно, щоб бути успішним і змогти
організувати свій власний бізнес і свою компанію, якою я буду керувати. Я
дуже хочу стати студентом Фінансово-правового коледжу, ще і тому, що
саме у Вашому закладі вищої освіти відбувається дуже активне студентське
життя, навіть у такі складні часи як адаптивний карантин та воєнний стан.
Сподіваюсь, що мій мотиваційний лист приверне Вашу увагу.
З повагою, ______________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примітка
Цей приклад наведений для ознайомлення із загальними принципами
написання мотиваційного листа. Не копіюйте текст цього листа і не
використовуйте його при вступі до закладу вищої 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 вищої освіти.
Зразок написання мотиваційного листа
Мотиваційний лист
для вступників на здобуття ступеню фахової передвищої освіти – фаховий
молодший бакалавр,
галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право»
Доброго дня шановні члени приймальної комісії Фінансово-правового
коледжу!
Мене звати ___________________________________________.

(прізвище, ім'я та по батькові)

Я закінчив (-ла) 9 класів __________________________

у 2022 році.

(школи, ліцею, гімназії, тощо)

Маю непогані (успішні) результати навчання і мрію стати юристом.
Ще навчаючись у школі я цікавилась юридичними професіями, бо мій
дідусь все своє життя пропрацював адвокатом. Він багато розповідав мені
про свою адвокатську діяльність. Крім того, я прочитала багато книжок про
те, як захищали свої права люди в давнину, як зародилось поняття «право» і
про відомих юристів сьогодення.
У свій вільний час я намагаюсь все більше і більше дізнаватись про
юридичні спеціальності, особливо останній рік, коли в нашій шкільній
програмі з’явилась така дисципліна як правознавство. Відтоді саме
правознавство стало для мене найулюбленішим предметом. Останнім часом я
є активним слухачем факультативних занять з права, а також підготовчих
курсів для вступу до Фінансово-правового коеджу.
Я мрію захищати права кожної людини і розумію наскільки це
відповідально. Тому, уважно проаналізувавши інформацію щодо закладів
вищої освіти, які мають освітні програми «Право» і можливість навчати після
9 класу, я обрав Ваш Фінансово-правовий коледж, як один з найкращих. В
цьому я впевнився, уважно ознайомившись з Вашим офіційним сайтом, з
історією Коледжу, викладачами, його випускниками та активним, цікавим
студентським життям. Дуже сподіваюсь, що моя мрія здійсниться і я буду
зарахованим до Фінансово-правового коледжу.
Заздалегіть вдячний Вам.
З повагою, ______________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примітка
Цей приклад наведений для ознайомлення із загальними принципами
написання мотиваційного листа. Не копіюйте текст цього листа і не
використовуйте його при вступі до закладу вищої 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 вищої освіти.

