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Шановний В’ячеславе Сергійовичу! 

Я, (ПІБ) закінчив _______школу. Під час навчання особливо 

привабливими для мене були предмети, пов’язані із вивченням природничих 

наук – біології, хімії… 

Під час навчання в школі, я брав активну участь у профорієнтаційних 

заходах, які проводилися Миколаївським НАУ: Школі вибору професії 

«Профі-Старт», Всеукраїнській олімпіаді з дисциплін «Біологія», 

«Українська мова та література» та ін. Крім того, я навчався на підготовчих 

курсах. Також нам було проведено екскурсію Університетом, де ми мали 

можливість ознайомитися із його матеріально-технічною базою та тими 

можливостями для студентів, які він забезпечує. 

Ознайомившись на сайті Миколаївського НАУ із запропонованим 

переліком спеціальностей, я вирішив зупинити свій вибір на спеціальності 

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», адже 

технології тваринництва як область знань і промислова галузь, надзвичайно 

динамічно розвивається і вже здатна вирішувати багато ключових проблем 

продовольчої безпеки. Перспективи ж цієї спеціальності для Європи взагалі 

зараз будуть безмежними. 

Вагомим чинником для мене став той факт, що в Миколаївському НАУ 

за спеціальністю «Технологія виробництва і переробки продукції 



тваринництва» можна отримати вищу освіту, починаючи з початкового рівня 

молодший бакалавр і аж до здобуття ступеня Доктора філософії. 

Спілкуючись зі старшими товаришами, які вже є студентами МНАУ, я 

дізнався, що в даному Університеті можна не лише здобути ґрунтовні знання 

із обраної спеціальності, а й мати умови для свого всебічного розвитку як 

особистості – це і різноманітні спортивні секції, гуртки художньої 

самодіяльності, волонтерська діяльність та ін. 

Привабливою для мене також є можливість під час навчання пройти 

практику як на провідних підприємствах України, так і за кордоном, 

отримати ще одну вищу освіту і навіть у закладах вищої освіти європейських 

країн. 

Щиро дякую, що виділили час для розгляду мого листа та сподіваюся 

невдовзі стати студентом Миколаївського НАУ. 

З повагою, ______________ 

 

 

 


