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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 071«Облік і оподаткування».  

З більшості шкільних навчальних предметів у мене високі оцінки. Я маю 

високий та достатній рівень знань з математики, інформатики, української та 

англійської мов.  

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

поєднувати навчання та практичну роботу. Тому у вільний від навчання в 

школі час я допомагав складати фінансові звіти мамі, яка працює бухгалтером 

в одній із бюджетних установ міста. Мабуть, це і вплинуло на вибір моєї 

майбутньої професії. Цей невеликий практичний досвід лише підвищив моє 

бажання здобути освіту за бухгалтерським спрямуванням та вступити на 

навчання до НФККЕП за спеціальністю «Облік і оподаткування». 

Після ретельного вивчення освітньої програми я ще більше переконався, 

що правильно обрав заклад освіти. Усі навчальні предмети здаються цікавими 

та актуальними. Особливо мені сподобався курс «Інформаційні системи і 

технології в обліку», тому що це та сфера, яка є актуальною, і я б хотів в ній 

працювати. 

Ознайомившись із сайтом коледжу, я також з’ясував, що студентське 

життя в НФККЕП є насиченим та різноманітним. Зокрема, мені сподобалось, 

що ваш коледж проводить постійні семінари, зустрічі, конференції із 

залученням представників бізнесу регіону та області, з метою обміну  

практичним досвідом щодо вирішення економічних та соціальних проблем 

суспільства. Ваші партнери – це потужні підприємства регіону, які 

запрошують на стажування та працевлаштування студентів НФККЕП. До речі, 

з інформації на сайті мені стало відомо, що серед випускників вашого 

коледжу спеціальності «Облік і оподаткування» найбільший відсоток 

працевлаштованих.  

Я щиро прагну навчатися саме у НФККЕП, бо переконаний, що ця 

спеціальність допоможе мені розвинути себе як професіонала, лідера команди 

та виховати навички спілкування, які необхідні для моєї майбутньої кар’єри. 



Закінчивши ваш коледж, я обов’язково продовжуватиму навчання, щоб 

здобути освітній ступінь бакалавра. Я впевнений, що навчання у НФККЕП за 

спеціальністю «Облік і оподаткування» допоможе мені набути навички та 

здобути нові знання, необхідні для того, щоб стати успішним економістом чи 

бухгалтером. 

Я також прагну брати активну участь у суспільно-громадському житті 

коледжу, бо це допоможе мені навчитися нести відповідальність не тільки за 

себе, але і за весь колектив, в якому я працюватиму. Я знаю, що навчання за 

обраною мною освітньою програмою є складним завданням, однак я 

переконаний, що зможу подолати будь-які перешкоди та досягнути значних 

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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