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Шановний Андрію Анатолійовичу! 

Я пишу цей мотиваційний лист, бо прагну навчатися у Відокремленому 

структурному підрозділі «Охтирський фаховий коледж СНАУ» за 

спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Як я 

дізнався, потрапити на навчання на зазначену спеціальність дуже непросто, 

оскільки при вступі абітурієнти мають високі бали, а кількість місць обмежена. 

Однак, я дуже хочу навчатися саме за цією спеціальністю. Я не лише маю 

хороші оцінки з профільних предметів, такі як математика, інформатика та ін., 

але й також цікавився навчальними дисциплінами цієї спеціальності, які не 

входять у шкільну програму. Зокрема, мене зацікавили такі напрямки як 

економічний аналіз, бухгалтерський облік менеджмент, маркетинг. Я завжди 

хотів бути підприємцем і вважаю, що ваш заклад освіти може допомогти мені 

перетворити свою мрію в реальність.  

На мою думку, успішний підприємець повинен бути впевненим, 

відкритим, креативним, пристрасним та здатним до ризику. Зокрема, мені 

сподобалось, що Ваш коледж проводить семінари, зустрічі та конференції із 

залученням представників бізнесу, які відкривають практичний досвід щодо 

вирішення економічних та соціальних проблем суспільства. Ознайомившись 

із Вашим сайтом, я також з’ясував, що студенти отримують можливість 

проходити стажування і вивчати бізнес на практиці.  

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

спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність допоможе 

мені розвинути себе як професіонала, лідера команди та виховати навички 

спілкування, які необхідні для моєї майбутньої кар’єри. Закінчивши Ваш 

коледж, я можу прокласти шлях до своєї мрії, оскільки освітньо-професійна 

програма фахового молодшого бакалавра «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» допоможе мені набути навички та здобути знання, 

необхідні, щоб стати успішним підприємцем чи бізнес-консультантом Я також 

прагну брати активну участь у 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 для керівника бізнесу. 

Я знаю, що навчання за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність є складним завданням, однак я переконаний, що зможу 

протистояти будь-яким перешкодам та досягнути значних успіхів. Дякую за 
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ваш час та увагу. Я сподіваюся стати частиною Вашого студентського 

колективу.  

З повагою _________________Кошель Артем Григорович  
 


