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Шановний В’ячеславе Сергійовичу! 

 

Я ознайомилась (ознайомився) із особливостями освітньо-професійної 

програми «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» та звертаюся до Вас з 

мотиваційним листом з метою вступу на навчання до Миколаївського 

національного аграрного університету.  

З особливостями освітньо-професійної програми «Облік і 

оподаткування» я знайомилася (ознайомився) на сайті університету. 

Навчання в університеті надасть мені можливість отримати необхідні знання 

та вміння у сфері обліку і оподаткування з урахуванням сучасних тенденцій 

розвитку галузей економіки, у тому числі аграрної сфери, а також у сфері 

публічних закупівель.     

На моє переконання, я вже визначилась (визначився), що обліково-

фінансова сфера є для мене цікавою, а особливості освітньо-професійної 

програми «Облік і  оподаткування» дозволять мені отримати широкі 

можливості та реалізувати їх у професійній діяльності у майбутньому. А 

також надасть можливості до подальшого навчання за магістерською 

програмою підготовки у обліково-фінансовій сфері. 

Мої життєві вподобання орієнтовані на подальші можливості 

працевлаштування у обліково-фінансовій сфері або організації власного 

бізнесу. Навчання у Миколаївському національному аграрному університеті 

дозволить реалізувати мої наміри у майбутньому, що підтверджується 

досвідом випускників освітньо-професійної програми. 

В університеті існує можливість не лише отримання професійних 

знань, а й участь у неформальних освітніх заходах, що дозволяє розвивати 

креативність, логіку мислення, можливості прийняття рішень, розвивати 

творчі здібності, отримати мовну та спортивну підготовку. Суттєвою 

перевагою освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» є для 

мене й можливість проходження практичної підготовки, так як в університеті 

практично-орієнтоване навчання, що дозволяє теоретичні знання підсилити 

практичними навичками в умовах виробництва. 



У освітньо-професійній програмі «Облік і оподаткування» визначено 

основні акценти на можливості участі у днях практичної підготовки, 

семінарах, форумах, тематичних «круглих столах», проведення підготовки з 

освітніх компонент фахівцями з виробництв, а також представниками 

фахових громадських організацій, які є активними учасниками освітнього 

процесу. 

Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування» дозволить мені 

реалізувати свої мрії у майбутньому та стати фахівцем своєї справи. 

Наповнення програми включає можливості отримання тих знань, які, я 

вважаю, є актуальними та нададуть можливість отримати широку 

варіативність у майбутньому працевлаштуванні.      

Під час навчання існує можливість проходження практичної підготовки 

за кордоном, що для мене є суттєвою перевагою у фаховій та мовній 

підготовці. Університет має міцну матеріально-технічну базу та  соціальну 

підтримку молоді.  

В університеті поводяться різні наукові заходи, що дозволяє 

розширювати сфери зацікавлення та можливості у професійному розвитку. 

Активною є позиція студентського самоврядування університету, що 

свідчить про партнерські відносини між учасниками освітнього процесу та 

засвідчує якість провадження освітньої діяльності.  

З огляду на суттєві переваги освітньо-професійної програми «Облік і 

оподаткування» та особливості підготовки у Миколаївському національному 

аграрному університеті я прагну навчатися та бути активною (активним) 

учасником життя Миколаївського національного аграрного університету. 

Моє навчання в університеті – це фахові й життєві можливості, які для мене 

вже визначені та є пріоритетними. 

Період навчання та можливість отримання диплома бакалавра з обліку і 

оподаткування у Миколаївському національному аграрному університеті – 

це період цікавого та насиченого студентського життя, на моє переконання.  

Дякую за Вашу увагу до мого звернення та маю надію на можливості 

навчання у Миколаївському національному аграрному університеті за 

обраним фахом. 

 

 

З повагою, ________________ 

 

 

 

 

 

 


