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Мотиваційний лист 

на спеціальність 081 «Право» 

(освітній ступінь «Магістр») 

 

Шановний Володимире Івановичу! 

Звертаюся до Вас з приводу вступу на магістерську програму зі 

спеціальності «Право», у якій я дуже зацікавлений. Мій вибір освітньо-

професійної програми для навчання є цілком свідомим та позиційно узгодженим з 

життєвими пріоритетами в подальшій діяльності, оскільки з дитячих років мріяв 

бути юристом та пов’язати своє майбутнє життя з юридичною сферою, оскільки 

це є перспективою для подальшого розвитку. Мої знайомі мають вищу освіту за 

цією спеціальністю, отриману, до речі, у Сумському НАУ. Як мені відомо, 

викладачами Вашого факультету є відомі в Україні та світі науковці і практики, 

зокрема проф. Світлана Запара, проф. Ірина Арістова та інші. Спілкування з ними 

ще більше посилює моє бажання навчатися саме на юридичному факультеті за 

спеціальністю «Право».  

Упевнений, що отримання ступеня вищої освіти магістра за обраною 

спеціальністю саме в Сумському національному аграрному університеті є моїм 

шансом здобути висококваліфіковану освіту, знання та практичні вміння, 

необхідні для реалізації у професії мрії.  Рівень отриманих на юридичному 
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факультеті Сумського НАУ знань та вмінь надасть мені можливості для 

подальшого працевлаштування та кар’єрного росту в обраній мною сфері. 

Під час навчання у школі та університеті я брав участь у громадських і 

спортивних заходах та предметних олімпіадах із правознавства та історії України, 

брав активну участь у художній самодіяльності, був капітаном команди з 

баскетболу та футболу, брав активну участь у самоврядуванні. 

Мене дуже цікавлять можливості участі в міжнародних програмах практик 

та стажувань, які представлені в  Сумському НАУ. 

Я розумію,  що це непроста, але дуже популярна спеціальність сьогодні. При 

цьому усвідомлюю, що необхідно буде докласти  максимум уваги, терпіння і 

наполегливості  під час навчання та бути готовим до викликів освітнього процесу. 

У той же час я готовий приєднатись до потужного студентського колективу 

Сумського НАУ, щоб досягнути моєї життєвої мети. 

Ураховуючи все сказане вище, зі свого боку гарантую належне ставлення до 

освітнього і наукового процесу та активну громадську позицію щодо участі в 

заходах, які будуть проводитися на факультеті та в університеті. 

Щиро дякую, що приділили увагу та час для розгляду мого листа, 

сподіваюся невдовзі стати студентом Сумського НАУ. 

З повагою, Максим Вірченко.   

 

 


