Додаток 1.
до положення про мотиваційний лист
абітурієнта ВСП "ТПФК ВНАУ"
Зразок оформлення мотиваційного листа абітурієнта
Голові Приймальної комісії
Відокремленого структурного підрозділу
«Технологічно-промисловий
фаховий коледж
Вінницького національного
аграрного університету»
Марині КОНДРАТОВІЙ
Козака Олега Вікторовича
вул. Дачна, 7, кв. 14, м. Вінниця,
Вінницька область, 21021
kozakoleg@gmail.com
тел. +38(097)786-77-35
Шановна Марино Володимирівно!

Звертаюся до Вас із проханням розглянути мій мотиваційний лист на вступ
за освітньо-професійною програмою «Право», у якій я дуже зацікавлений. У 2022
році я закінчив КЗ «НВК: ЗШ І-ІІІ ст. гімназія №2 Вінницької міської ради» і
отримав свідоцтво про базову середню освіту.
Отримання ступеня фахового молодшого бакалавра права одного з
найпрестижніших коледжів України, є моїм шансом збагатити свої знання, зрости
особисто і професійно та зробити свій внесок у розвиток людства, захищаючи
фундаментальні права і свободи людини та громадянина як в Україні, так і
закордоном.
Батьки мого близького друга є адвокатами. Розмовляючи з ними про їхню
професію, я багато довідався про непросту і самовіддану роботу адвоката, труднощі
з якими зустрічають прості люди, коли їхні права порушуються і про важливість
ролі адвоката у захисті їхніх прав. Це стало для мене тим стимулом, який надихнув
мене обрати професію юриста. Я вважаю, що люди можуть досягти успіху або бути
дуже успішними в тих речах, якими вони захоплюються.
Останні роки навчання у гімназії 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, фізкультури. Я
активно займаюся спортом, оскільки вважаю, що хороше 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.
Однак найбільшу мою зацікавленість становить правознавство, яке я вивчав
не тільки у гімназії, але самостійно за допомогою книжок та безкоштовних онлайнкурсів (зокрема, на платформах дистанційного навчання «назва платформи»,
завдяки яким я отримав сертифікати про успішне проходження курсів «назва
курсу»).
Старанно вивчаю англійську мову, оскільки розумію, що ця мова
надзвичайно важлива та необхідна для тих, хто має намір працювати в гідній
компанії.
Я знаю, що юридичне відділення ВСП «Технологічно-промисловий фаховий
коледж ВНАУ» є одним з лідерів серед правничих шкіл України, де значну увагу
приділяють захисту прав людини та розробленням механізмів вирішення
соціальних та правових проблем. Його випускники очолюють підприємства та
адвокатські бюро, працюють на керівних посадах в органах державної влади, є
суддями Верховного та Конституційного судів України. Активні молоді студенти
Вашого коледжу отримують можливість проходити практику в органах державної
влади та у найкращих юридичних фірмах і правозахисних організаціях,
допомагаючи правозахисникам рішуче відстоювати права громадян. Для мене дуже
важливо навчатися в коледжі та мати можливість поєднувати навчання з
юридичною практикою. Тому я прагну брати участь у заходах вашого навчального
закладу разом із іншими представниками прогресивної молоді. Я маю на меті
долучитися до дослідження та розробки правозахисних проектів разом з кращими
українськими науковцями та практиками, що викладають в коледжі.
На завершення хочу сказати, що я щиро прагну навчатися на юридичному
відділені ВСП «Технологічно-промисловий фаховий коледж ВНАУ», і я
переконаний у тому, що навчання на освітньо-професійній програмі фахового
молодшого бакалавра зі спеціальності «право» найкращим чином сприятиме моєму
розвитку як адвоката високого рівня.
Дуже дякую, що розглянули мою заяву і сподіваюсь на Вашу позитивну
відповідь.
З повагою, ______________________

