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Мотиваційний лист 

 

Шановна Вікторіє Василівно! 

 

Звертаюсь до Вас з приводу вступу до Житомирської філії Київського 

інституту бізнесу та технологій. 

На сайті Київського інституту бізнесу та технологій я ознайомився з 

програмою підготовки за спеціальністю 073 «Менеджмент», можливостями та 

особливостями навчання в Житомирській філії КІБІТ та прагну отримати 

освіту за даним напрямом в одному із провідних закладів освіти України. 

У даному мотиваційному листі прошу Вас розглянути мою кандидатуру 

для зарахування на навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент». 

Під час навчання в ліцеї, я мав хороші оцінки з профільних предметів, а 

саме математика та економіка. Але найбільше мене цікавлять профільні 

предмети саме спеціальності менеджмент та маркетинг. 

 Хочу навчатися саме у Вашому інституті адже завжди хотів бути 

обізнаним у сфері менеджмент та все що з ним пов’язано, для того аби втілити 

всі свої ідеї в реальність та реалізувати свою головну на сьогодні мету. Тому я 

вважаю, що саме дана спеціальність дозволить бути мені більш впевненим у 

собі, бути креативним, відкритим  для спілкування в соціумі та здатним для 

професійного розвитку та ризику. Бути менеджером цікаво і захоплююче. Ця 

професія сповнена нових поворотів, знайомств з цікавими людьми і дає багато 

можливостей для кар’єрного зростання. 

 Я розумію, що задатки керувати персоналом та бути хорошим 

керівником, дається  не кожному. Тому перед тим, як наважитись на навчання 

у Вашому інституті, займав керівну посаду на підприємстві «CERSANIT» у м. 

Новоград-Волинський. Даний практичний досвід лише підвищив мій інтерес 

продовжувати навчатися в Житомирській філії Київського інституту бізнесу 

та технологій.  
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Я впевнений, що знання, які я отримаю навчаючись у Вашому інституті, 

можна буде застосовувати в майбутньому для того, щоб стати справжнім 

фахівцем та започаткувати власний бізнес.  

Щиро дякую, що розглянули мою заяву і сподіваюсь на Вашу позитивну 

відповідь. 

З повагою, Сидоренко Іван Володимирович. 
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