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Шановна Любове Миколаївно! 

 

 Звертаюсь до вас з мотиваційним листом з метою вступу до 

Новомосковського фахового кооперативного коледжу економіки та            

права ім. С.В.Литвиненка для здобуття освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність». 

З більшості навчальних предметів у мене високі оцінки. Мої 

найулюбленіші навчальні предмети – математика, географія, біологія, 

історія. Маю намір поглиблювати свої знання з економічних дисциплін, щоб 

добре орієнтуватися в економічних процесах, що відбуваються в Україні. А в 

майбутньому мрію започаткувати власну підприємницьку діяльність. Тому я 

впевнений, що ваш коледж може допомогти мені перетворити свою мрію в 

реальність. На мою думку, успішний підприємець повинен бути 

цілеспрямованим, ініціативним, організованим, здатним до ризику.  

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

поєднувати навчання та практичну роботу. Мені добре про це відомо, 

оскільки мої батьки мають власний бізнес (крамничка дріб’язкових товарів), 

і я знаю, як важко їм доводиться працювати. У вільний від навчання в школі 

час я допомагаю своїм батькам у магазині, отримуючи практичний досвід, 

який посилив моє бажання здобути освіту у НФККЕП за освітньою 

програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 

Після вивчення освітньої програми я ще більше переконався, що 

правильно обрав заклад освіти. Усі навчальні предмети здаються цікавими та 

актуальними. Особливо мені подобаються дисципліни «Основи 

менеджменту», «Основи маркетингу», «Комерційна діяльність», 

«Логістика».  

Ознайомившись із інформацією на сайті вашого закладу, я з’ясував, що 

студентське життя в коледжі є насиченим та різноманітним. Зокрема, мені 

сподобалось, що в НФККЕП проходять семінари, конференції, заняття на 

виробництві, цікаві зустрічі із представниками бізнесових структур, 

потенційними роботодавцями, які діляться власним досвідом щодо 

підприємницької діяльності та відкриття власної справи. Коледж має 



розвинену систему баз практик, що дає можливість здобувачам освіти одразу 

після закінчення НФККЕП знайти своє перше робоче місце.   

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

саме ця освітня програма допоможе мені стати справжнім професіоналом 

своєї справи. Закінчивши НФККЕП, я можу здійснити свою давню мрію – 

відкрити власну справу, оскільки освітня програма з «Підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності» допоможе мені здобути необхідні знання та 

набути досвіду, щоб стати успішним підприємцем. 

Я також прагну брати активну участь у суспільно-громадському житті 

вашого коледжу, бо це допоможе мені навчитися бути відповідальним не 

тільки за себе, а й за весь колектив, який, на мою думку, є важливим для 

керівника бізнесу. Я знаю, що навчання за обраною мною освітньою 

програмою є складним завданням, однак я переконаний, що зможу подолати 

будь-які перешкоди та досягнути 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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