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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 081«Право», в якій я дуже зацікавлений. Здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра з права в одному з 

найпрестижніших закладів освіти регіону є моїм шансом підвищити рівень 

своїх знань, зрости особисто і професійно та здійснити свій внесок у 

розвиток держави, захищаючи фундаментальні права і свободи людини і 

громадянина в Україні. 

Батьки мого близького друга служать у Національній поліції. 

Розмовляючи з ними про обрану ними професію, я довідався багато нового 

про непросту і самовіддану службу поліцейського, труднощі, з якими 

зустрічаються прості люди, коли їхні права порушуються, і про важливість 

ролі поліцейського у захисті їхніх прав. Це стало для мене тим стимулом, 

який надихнув мене обрати професію юриста. Після закінчення коледжу я 

планую продовжувати навчання далі для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра. Останні роки навчання у школі я посилено вивчав предмети, які 

будуть важливими для мене, як для майбутнього юриста. Я маю високі бали з 

правознавства, історії, математики, української та англійської мов, фізичної 

культури. Я активно займаюся спортом, оскільки вважаю, що міцне здоров’я 

є надзвичайно важливим для непростої юридичної роботи. На мою думку, 

професія юриста є надзвичайно важливою для суспільства, адже вона не 

лише дозволяє якісно захищати права людей, але й знаходити нові шляхи 

вирішення соціальних та глобальних проблем за допомогою юридичної 

діяльності та правотворчості. 

Я знаю, що викладачі юридичних дисциплін НФККЕП є досвідченими 

педагогами, фахівцями в галузі юриспруденції. Переглядаючи інформацію на 

сайті коледжу та соціальних мережах, я дізнався, що випускники НФККЕП є 

успішними фахівцями з юриспруденції в установах, на підприємствах не 

тільки регіону та Дніпропетровської області, а й по всій Україні. Активні 

молоді студенти вашого коледжу отримують  можливість   проходити 

практику в органах державної влади, Національної поліції, найуспішніших 

юридичних установах і правозахисних організаціях області, допомагаючи 

правозахисникам рішуче відстоювати права громадян. Для мене дуже 



важливо навчатися в НФККЕП та мати можливість поєднувати навчання з 

громадською діяльністю. Тому я прагну брати участь у науково-практичних 

конференціях, культурних заходах, які відбуватимуться у вашому закладі 

освіти, разом із представниками активної студентської молоді НФККЕП.  

Особливо цікавим для мене є вивчення кримінального та сімейного 

права, адже у майбутньому я бачу себе, насамперед, працівником поліції, 

який захищатиме людей від сімейних негараздів, несправедливого 

кримінального переслідування. Впевнений, що викладачі юридичних 

дисциплін НФККЕП зможуть мене багато чому навчити в цій галузі права. 

Під час навчання у коледжі я хотів би також брати участь у 

студентському житті, допомагати студентам-першокурсникам розвивати 

власний потенціал, долати перешкоди та досягти своїх цілей у навчанні та 

професійному розвитку. 

Я впевнений, що знання, які я отримаю, навчаючись у НФККЕП, 

можна буде застосовувати в майбутньому для того, щоб стати успішним 

фахівцем у галузі права. 

Наприкінці хочу зазначити, що я щиро прагну навчатися за 

спеціальністю 081 Право, щоб мати змогу захищати права інших громадян. Я 

переконаний у тому, що навчання у Новомосковському фаховому 

кооперативному коледжі економіки та права ім. С.В.Литвиненка за 

спеціальністю 081 Право якнайкраще сприятиме моєму розвитку як 

майбутнього фахівця-юриста. 

Дуже дякую, що розглянули мій мотиваційний лист і сподіваюсь на 

вашу  позитивну відповідь. 

 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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