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З Р А З О К    М О Т И В А Ц І Й Н О Г О    Л И С Т А  

для вступників на здобуття ступеня фахового молодшого бакалавра зі 

спеціальності 081 Право 

 

 

Директорові ВСП «Мукачівський фаховий 

коледж НУБіП України» 

Садварі Ю.Ю. 

___________________________ 
                                                                    (прізвище, ім’я, по батькові) 

                                                ______________________________ 
                                                                                 (адреса ) 

                                                е – пошта  _____________________ 

                                                тел.  __________________________ 

           

Звертаюся до Вас з приводу вступу на освітньо-професійну програму 

фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 081 Право,  яка мене дуже 

зацікавила. Маю на меті отримати фахову освіту саме у Вашому навчальному 

закладі, бо, на мою думку, саме він  дасть мені можливість здобути глибокі 

теоретичні знання, гідно реалізувати себе у сучасному світі, повністю 

сформувати свою особистість і як людини, і як громадянина своєї держави. 

Ще задовго до закінчення школи я почав(ла) задумуватись над тим, де 

продовжити навчання, який фах обрати. І врешті-решт я зрозумів(ла), що 

найбільше мені подобається професія юриста. Я усвідомлюю: юрист – це 

відповідальність, глибокі теоретичні знання і практичні вміння, це 

гуманність і справедливість, доброчесність і порядність. А ще – це 

можливість захищати права людей, поширювати правові знання серед 

громадян, підвищувати їх правосвідомість. Саме це і спонукало мене обрати 

цю спеціальність. 

Обираючи навчальний заклад, я зупинився(лась) саме на ВСП 

«Мукачівський фаховий коледж НУБіП України», бо з різних джерел чув(ла) 

про коледж тільки найкращі відгуки:  кваліфіковані і чуйні викладачі;  



 

 

хороша навчально-матеріальна база; високий рівень практичної підготовки; 

активне і цікаве студентське життя; можливість самореалізуватись  тощо. 

Готуючись до вступу на спеціальність «Право», я докладав(ла) багато 

зусиль, щоб оволодіти глибокими знаннями з таких дисциплін, як 

«Правознавство», «Історія України», «Всесвітня історія», «Українська мова», 

«Англійська мова». Як наслідок, з цих предметів маю досить високі бали. 

Також брав(ла) участь у шкільних, міських та обласних олімпіадах з історії 

України, української мови. 

Маю організаторські здібності, комунікабельна і товариська. 

Дуже хочу навчатися саме у Вашому навчальному закладі, щоб здобути 

якісну освіту, стати хорошим фахівцем, а також продовжувати і 

примножувати славні традиції попередників. 

Дякую за розгляд мотиваційного листа та моєї кандидатури для вступу. 

Сподіваюсь на позитивну відповідь. 
                                                                             
                                                                         _______________________ 
                                                                                               (Прізвище, ім’я, по батькові) 

 


