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Шановна Валентино Яківно! 
 

Звертаюся до Вас з приводу вступу на бакалаврську програму зі спеціальності 
«Право», у якій я дуже зацікавлений. Отримання диплома юриста є моїм шансом 
збагатити свої знання, зрости особисто і професійно та зробити свій внесок у розвиток 
людства, захищаючи фундаментальні права і свободи людини і громадянина як в Україні, 
так і за кордоном. 

Цього року я закінчив навчання у «Назва школи». Протягом навчання у школі я 
цікавився різними предметами, однак найбільше мене зацікавила українська мова та 
історія України. Я маю високі оцінки з української та англійської мов, літератури, історії 
та з інших предметів, які, на мою думку, є важливими для майбутнього юриста.  

Мій вибір професії викликаний,  передусім,  тим, що євроінтеграційні процеси, які 
відбуваються у сучасному українському суспільстві вимагають нових підходів до 
розуміння права, формування правової держави і громадянського суспільства, 
підвищенню рівня правосвідомості громадян. Це,  на мою думку, неможливо реалізувати,  
якщо в країні не буде достатньо багато юристів,  які усвідомлено підійшли до вибору своєї 
діяльності та готові працювати над тим,  щоб Україна розвивалася як правова держава. 

В юридичній практиці мене цікавлять охорона законних інтересів і прав громадян, 
боротьба з правопорушеннями, міжніродна юридична діяльність.мрію здобути професію 
юриста ще й тому,  що саме зараз, коли відбувається процес розвитку правової держави в 
Україні, насамперед на правознавче співтовариство покладаються надії і завдання 
затвердження принципу верховенства права, вдосконалення українського законодавства, 
посилення правових гарантій захисту різних верст населення і підвищення 
правосвідомості та правової культури українців. 

Я знаю, що випускники спеціальності «Право» Центральноукраїнського інституту 
розвитку людини» очолюють підприємства та адвокатські бюро, працюють на керівних 
посадах в органах державної влади, є суддями  та прокурорами. Активні молоді студенти 
інституту 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 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 закладі 
освіти. 

Особливо цікавим для мене є вивчення кримінального та кримінального 
процесуального права, адже у майбутньому я бачу себе, насамперед, адвокатом, який 
захищатиме людей від несправедливого кримінального переслідування.  

На завершення хочу сказати, що я щиро прагну навчатися на спеціальності 
«Право» в Центральноукраїнському інституті розвитку людини, і я переконаний у тому, 
що навчання найкращим чином сприятиме моєму професійному розвитку. 

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

 
З повагою, ______________ 


