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Шановна Ірино Алініївно! 

Я пишу цей мотиваційний лист, бо прагну навчатися у Відокремленому 

структурному підрозділі Кам’янець-Подільський фаховий коледж 

Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський 

державний інститут» зі спеціальності 071 Облік і оподаткування.  

Мене надзвичайно цікавить можливість у майбутньому розпочати 

кар’єру у обліково-фінансовій сфері, стати успішним бухгалтером, тож я 

зацікавлений навчатися за цією програмою. Я переконаний, що вона 

допоможе мені як у професійному, так і в особистому аспектах. 

Завершуючи останній рік навчання у «назва школи» школі, я витратив 

чимало часу і зусиль вивчаючи предмети, що відображають мою професійну 

зацікавленість. Я маю найвищі оцінки з таких предметів, як математика, 

інформатика, правознавство, англійська мова. Мій інтерес до цих дисциплін 

дозволив моїм вчителям залучати мене до участі у різних змаганнях та 

олімпіадах. Так, наприклад, я зайняв перше місце на «назва олімпіади».  

Мене захоплює можливість роботи у команді, участь у наукових та 

професійних заходах. Я впевнений, що участь у цих видах діяльності 

допоможе мені на шляху до особистого зростання і розвитку моїх лідерських 

здібностей, які є необхідними для досягнення мети. 

Моєю основною ціллю є стати фахівцем в обліково-фінансовій сфері, а 

у подальшому створити власний бізнес. Коли я довідався про 

спеціальнісь 071 Облік і оподаткування у Вашому коледжі, у мене з’явилося 

бажання навчатися саме на ній. Як я з’ясував, на цій освітній програмі 

вивчають дисципліни пов’язані як з національними, так і міжнародними 
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стандартами в обліку, а також значну увагу приділяють розвитку у студентів 

практичних навичок, які є такими необхідними для успішної кар’єри 

бухгалтера. Тож, ознайомившись з інформацією про цю програму, я 

усвідомив, що вона є найкращою для мене з багатьох причин. 

Насамперед тому, що ця освітня програма охоплює галузі, які мене 

цікавлять найбільше. Як майбутній фахівець з обліку та оподаткування, 

засновник і власник міжнародного бізнесу, я повинен бути професіоналом у 

сферах обліку та оподаткування, здатним аналізувати і вирішувати проблеми, 

з якими мені доведеться зустрітися. Я переконаний, що практичні заняття з 

цих навчальних дисциплін та практика на підприємствах, проходження якої 

забезпечує Ваш коледж допоможуть мені здобути необхідні знання та набути 

навичок. 

Другою причиною є те, що майбутнє сучасного бізнесу полягає не 

лише у внутрішній підприємницькій діяльності, але й у міжнародній 

співпраці. Споглядаючи на своє майбутнє, я розумію, що облік – це визнана 

історією спеціальність. Без бухгалтерського обліку бізнес був би 

некерованим. Вивчаючи дисциплінина спеціальності 071 Облік і 

оподаткування, я прагну відкрити для себе таємниці формування економічної 

інформації, яка використовується для управління підприємством, оволодіти 

мистецтвом бухгалтера, аналітика, податківця і аудитора. Саме це надасть 

мені  унікальну можливість отримати сучасну освіту, що поєднує 

багатогранні знання обліковця і податківця, фінансиста і економіста, 

аналітика і ревізора, менеджера і наукового працівника. 

Третьою причиною є те, що, навчаючись тут, я отримаю можливість 

значно покращити мої навички з володіння розмовною та професійною 

англійською мовою. Ця мова є однією з найважливіших у міжнародному 

бізнесі, а концепція вивчення англійської мови, що впроваджена у Вашому 

закладі, дозволить мені використовувати її для налагодження нових зв’язків 

та поширення бізнесу на міжнародний рівень. 

Я також прагну брати активну участь у громадському житті, бо це 

допоможе мені навчитися нести відповідальність не тільки за себе, але і за 

весь колектив, який, на мою думку, є важливим для керівника підприємства 

чи  фінансово-економічної служби. Я знаю, що навчання на спеціальності 071 

Облік і оподаткування  є складним завданням, однак я переконаний, що 

зможу протистояти будь-яким перешкодам та досягнути значних успіхів. 

Я щиро прагну навчатися саме у Відокремленому структурному 

підрозділі Кам’янець-Подільський фаховий коледж Навчально-

реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний 

інститут», бо переконаний, що ця програма допоможе мені розвинути себе як 

професіонала, лідера команди та виховати навички спілкування, які необхідні 

для моєї майбутньої кар’єри. 

Дякую за ваш час та увагу. Я сподіваюся стати частиною Вашого 

студентського колективу. 

З повагою – Петро Іванченко. 



 


