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Шановний В’ячеславе Сергійовичу! 

 

Я прагну навчатися у Миколаївському національному аграрному 

університеті за бакалаврською програмою, спеціальності «Економіка». Я маю 

бажання навчатися саме за цією програмою, щоб стати частиною команди 

провідних фахівців цієї галузі. Неодноразово, будучи у МНАУ, я переконався 

у високому професійному рівні викладачів та злагодженій роботі студентської 

молоді. Впевнений, що навчання в Миколаївському національному аграрному 

університеті надасть можливість отримати якісні знання, професійні навички 

та стане найкращим стартом для моєї майбутньої кар’єри. 

Я добре навчаюся, маю «відмінні» та «добрі» оцінки з профільних 

предметів, з-поміж яких: економіка та математика, а також мене цікавлять  

навчальні дисципліни які не включено до шкільної програми, а саме 

економіка, маркетинг, бізнес-аналіз. 

Я завжди мріяв бути провідним економістом і я вважаю, що Ваш 

Миколаївський національний аграрний університет допоможе мені 

перетворити свою мрію в реальність. На мою думку, фахівець з економіки 

повинен бути впевненим, відкритим, уважним, чесним, порядним. Я матиму 

можливість втілити свої знання на практиці та брати участь у роботі над 

складними та масштабними проєктами в тісній співпраці з найкращими 

фахівцями галузі економіки. Також я використовую будь-яку можливість для 



розвитку навичок, які необхідні у професійній діяльності економіста. Під час 

навчання в школі брав активну участь у різних конкурсах та змаганнях (дати 

перелік), результатами яких перемоги (дати перелік). Цей досвід ще раз 

підтвердив моє прагнення здобувати якісну освіту та вступати факультет 

менеджменту, спеціальність  «Економіка» МНАУ. 

Мене також дуже цікавить можливість роботи у команді, участь у 

наукових та професійних заходах, які організовує Ваш університет, участь у 

громадській діяльності університету, а також можливість нових знайомств з 

людьми, які прагнуть професійного розвитку. 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. 

Після ретельного перегляду навчальної програми я усвідомив, що вона 

наче була розроблена для мене. Усі предмети здаються цікавими та 

актуальними. Особливо мені сподобалися курси з економіки підприємства, 

маркетингу та міжнародної економіки, тому що це та галузь, де б я зміг себе 

реалізувати. 

Зокрема, мені сподобалось, що Ваш університет проводить семінари, 

конференції, «круглі столи–зустрічі» із залученням представників бізнесу, які 

діляться своїм практичним досвідом щодо вирішення економічних та 

соціальних проблем суспільства. Ознайомившись із сайтом Миколаївського 

національного аграрного університету, я також з’ясував, що партнерами цієї 

програми є найбільші підприємства Південного регіону, де найкращі студенти 

отримують можливість проходити стажування і вивчати бізнес на практиці. 

Я щиро прагну навчатися саме у Вашому університеті, бо переконаний, 

що ця програма допоможе мені розвинути себе як професіонала, лідера 

команди та виховати навички спілкування, які необхідні для моєї майбутньої 

кар’єри. 

Я також прагну брати активну участь у громадському житті Вашого 

університету, бо це допоможе мені навчитися нести відповідальність не тільки 

за себе, але і за весь колектив, який, на мою думку, є важливим для керівника. 



Я знаю, що навчання на бакалаврській спеціальності «Економіка»  є складним 

завданням, однак я переконаний, що зможу протистояти будь-яким 

перешкодам та досягнути значних успіхів. 

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

студентського колективу. 

З повагою, ___________________ 


