
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  073 Менеджмент 

 

Директору Млинівського 

технолого-економічного фахового 

коледжу 

Яцкевичу В.Р. 

 

(прізвище, ім’я та по батькові) 

_______________________________ 

(адреса) 

Е-пошта________________________ 

тел. ___________________________ 

 

Шановний Вячеславе Романовичу! 

Я пишу цей мотиваційний лист, бо прагну навчаться у МТЕФК  за 

освітньою програмою фаховий молодший бакалавр зі спеціальності «073 

Менеджмент». Хочу запевнити, що мій вибір освітньої програми та 

спеціальності є цілком свідомий, оскільки це мій шанс стати кваліфікованим 

фахівцем в галузі управіління. В мене дуже багато рідних та знайомих, які є  

випускниками минулих років   за цією спеціальністю, котрі зараз працюють 

на керівних посадах. З дитинства я вмію добиватися конкретних результатів, 

ефективно використовувати весь свій потенціал.  

Ознайомившись із сайтом коледжу я був приємно вражений його 

сучасною матеріально-технічною базою, формами проведення занять, 

активним студентським життям, можливістю пройти практику на передових 

підприємствах,  випробувати себе в ролі менеджера ще на студентській лаві. 

Цього року я закінчив навчання у «назва школи» та маю високі оцінки з 

«назва предметів». Однак, найбільше мене цікавлять економічні дисципліни. 

У школі я відвідував  факультативи  з математики, української  та іноземної 

мов, економіки та допомагав учителю організовувати позашкільні заходи. 



Брав участь в олімпіадах  з «назва предметів»,  у громадському житті 

школи, відвідував спортивні секції та гуртки художньої самодіяльності. Мої 

наполегливість та працелюбність допомогли мені отримати хороші 

результати.  

Комунікабельний, з лідерськими якостями та широким колом друзів.   

Після закінчення навчання в коледжі мрію  побудувати   кар’єру успішного 

менеджера. 

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

ця програма допоможе мені розвинути себе як професіонала, лідера команди 

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

менеджера. Впевнений у правильному виборі освітньої програми «073 

Менеджмент» та свого життєвого шляху. 

Дякую за ваш час та увагу на розгляд мого листа.  З нетерпінням 

очікую вашої позитивної відповіді, адже сподіваюся стати частиною Вашого 

студентського колективу! 

З повагою       Прізвище та ім’я 

 

 

 


