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Шановна Ірино Миколаївно! 
 
 

Звертаюся до Вас з приводу вступу на до коледжу на спеціальність «Фінанси,  
банківська справа та страхування», у якій я дуже зацікавлений. Мене надзвичайно 
цікавить можливість у майбутньому розпочати кар’єру у сфері бізнесу, тож я зацікавлений 
навчатися за цією програмою. Я переконаний, що вона допоможе мені як у професійному, 
так і в особистому аспектах. 

Прошу Вас розглянути мою кандидатуру як майбутнього студента коледжу за цією 
спеціальністю. 

Хочу запевнити, що мій вибір майбутньої професії є цілком свідомим, оскільки в 
мене багато рідних та знайомих, які працюють за цією спеціальністю. З їх розповідей я 
зрозумів, наскільки цікавою та потрібною є ця робота. 

З більшості предметів у школі в мене високі оцінки. В школі у нас була 
факультативна дисципліна економіка і я нею дуже зацікавився. У школі був учасником 
гуртка з фінансової грамотності, улюбленим заняттям для мене стало створення бізнес-
планів. 

Маю намір поглиблювати свої знання з економічних дисциплін, щоб добре 
орієнтуватися в економічних процесах, що відбуваються в країні і в світі. А в 
майбутньому мрію започаткувати свою підприємницьку діяльність.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. 

Відвідавши День відкритих дверей, я зрозумів, що переваги навчання в коледжі 
полягають у тому, що він є структурним підрозділом Центральноукраїнського інституту 
розвитку людини – навчального закладу з висококваліфікованим професорсько-
викладацьким складом.На сайті коледжу детально ознайомився з можливостями освітньої 
програми «Фінанси, банківська справа та страхування», ще раз переконався, що не 
помиляюсь у виборі майбутньої професії. 

Тож, ознайомившись з інформацією про цю бакалаврську програму, я усвідомив, 
що вона є найкращою для мене. Зі свого боку також хочу запевнити Вас, що буду брати 
активнуучасть у  студентському житті коледжу, проведенні різноманітних культурних та 
спортивних заходів. Вважаю, що володіння такими важливими якостями, як 
відповідальність, цілеспрямованість, працьовитість і завзятість, допоможе мені успішно 
проявити себе в навчанні. 

Дуже дякую, що розглянули мої документи та сподіваюся на Вашу позитивну 
відповідь. 

 
 
З повагою, ______________ 

 
 


