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Звертаюся до Вас з мотиваційним листом, щоб вступити до ВСП «Мука- 

чівський  фаховий коледж  НУБіП України»  для здобуття  рівня освіти  

фаховий  молодший  бакалавра  зі спеціальністю 071 Облік і оподаткування. 

Вивчивши статистику вступної кампанії минулого року, я зрозумів (ла), що 

вступити на навчання на цю спеціальність  досить складно, оскільки 

прохідний бал має бути високий і кількість ліцензійних місць обмежена. 

Однак, я дуже хочу навчатися саме на ній. З більшості навчальних предметів 

я маю високі бали (математика, фізика, історія України, українська мова). В 

школі у нас була факультативна дисципліна економіка, і я нею дуже 

зацікавився (лась). Маю намір поглиблювати свої знання з бухгалтерських  

дисциплін, щоб добре орієнтуватися в  фінансово-економічних процесах, що 

відбуваються в країні і в світі. А в майбутньому мрію започаткувати свою 

підприємницьку діяльність. Тому я впевнений (а), що ВСП «Мукачівський 

фаховий коледж  НУБіП України» 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 хорошим фахівцем, потрібно поєднувати 

навчання та практичну роботу.   Цей практичний досвід лише підвищив моє 



 

 

бажання здобути освіту з економічного профілю та вступити на навчання за  

спеціальністю «Облік і оподаткування».      

Після ретельного вивчення освітньої програми я ще більше 

переконався(лась), що вірно вибрав(ла) заклад освіти. Усі предмети здаються 

цікавими та актуальними. Особливо мені сподобались курси з 

підприємницької діяльності та мененджменту, тому що це та сфера, яка є 

актуальною і я б хотів(ла) в ній працювати. Ознайомившись із Вашим 

сайтом, я також з’ясував (ла), що студентське життя в коледжі  є насиченим 

та перспективним. Зокрема, мені сподобалось, що ваш коледж  проводить 

постійні семінари, зустрічі, форуми та конференції із залученням 

представників бізнесу, які розвивають практичний досвід щодо вирішення 

економічних та соціальних проблем суспільства. Партнери цієї програми є 

підприємства не тільки Мукачева, а  й інших регіонів краю, які запрошують 

на виробничу практику  студентів Вашого  коледжу. Я щиро прагну 

навчатися саме у Вашому закладі освіти, бо переконаний (на), що ця 

програма допоможе мені розвинути себе як професіонала, лідера команди та 

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

також прагну брати активну участь у суспільно-громадському житті Вашого 

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

себе, але і за весь колектив, який, на мою думку, є важливим  навиком  для  

успішного майбутнього .  

Я знаю, що навчання за вибраною мною освітньою програмою є 

складним завданням, однак я переконаний (на), що зможу протистояти будь-

яким перешкодам та досягнути значних успіхів. Дякую за ваш час та увагу. Я 

сподіваюся стати частиною Вашого студентського колективу.  

 

                                                             _______________________ 
                                                                                               (Прізвище, ім’я, по батькові) 

 


