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Шановний В’ячеславе Сергійовичу! 

  

На сайті Миколаївського національного аграрного університету я прочитав 

інформацію про підготовку бакалаврів за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа». 

Ваш університет є найкращим закладом у Миколаївській області, який готує спеціалістів 

даного напряму. У цьому листі прошу Вас розглянути мою кандидатуру як майбутнього 

студента за цією спеціальністю. 

Цього року я закінчив навчання у  «Назва школи» та маю високі оцінки з 

української та англійської мови. Я зрозумів, що саме ці предмети мені знадобляться для 

моєї професії, так як я  завжди   мріяв про власну кофейню чи невеличкий ресторан і 

уявляв як вільно буду спілкуватися з гостями на різних мовах. 

Зацікавленість до готельно-ресторанної справи виникла в мене коли я відвідував 

Київ, Львів, Одесу, коли подорожував до Кракова, Відня і мене вразив рівень послуг та 

різноманіття підходів до створення атмосфери в закладах та оформлення блюд. 

Я розумію, що для того, щоб бути хорошим фахівцем потрібно поєднувати 

навчання та практичну роботу. Останні роки я експериментував з виготовленням блюд , 

кондитерських виробів, цьому  посприяла телепередача « Мастер-шеф», ведучою якої є 

Мартиновська  Ольга, я дізнався що вона також є випускницею вашого університету і я ще 

більше захотів навчатися у вас. Мені все більш цікавим є даний напрямок і сьогодні я з 

впевненістю можу сказати ким я себе бачу в майбутньому. В мене з’явилося невгамовне 

бажання навчатися в університеті та вже поглиблено і професійно вивчати дану сферу. Я 

прагну здобути в університеті нові навички та знання, а також освоїти нові технології, які 

є необхідними в роботі. 

 Я зрозумів, що обрана мною професія дуже непроста і потребує високого рівня 

знань та навичок, який, на мою думку, може сформуватися  завдяки навчанню 

у Миколаївському національному аграрному університеті, знову ж таки,  ознайомившись з 

інформацією на сайті, я довідався, що студенти мають можливість проходити майстер-

класи, практику у провідних закладах регіону. Я переконаний, що поєднання 

теоретичного навчання та практики є найкращим шляхом для покращення професійних 

навичок. 

 Я щиро прагну навчатися на бакалаврській програмі за спеціальністю «Готельно-

ресторанна справа» для того, щоб розвинути високу майстерність у сфері послуг, а також 

вивчити нові технології в цій галузі, які так потрібні для того, щоб стати справжнім 

професіоналом. 

Зараз я відчуваю, що можливість працювати і навчатися в цій галузі для мене 

надзвичайно важлива. Тож, перед тим як звернутись до Вас, я ретельного переглянув 

навчальні плани та ознайомився з дисциплінами, які мені доведеться вивчати. Я 

усвідомив, що мені потрібно ще багато чому вчитися, якщо я хочу стати справжнім 

фахівцем і тому готовий важко працювати, щоб досягнути успіху. 

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. 



Закінчивши Ваш університет, я можу прокласти шлях до своєї мрії, оскільки 

навчальна програма бакалавра з спеціальності «Готельно-ресторанна справа» допоможе 

мені набути навички та здобути знання, необхідні, щоб стати успішним управлінцем 

власного закладу або кондитером 

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 бізнесу. Я знаю, що навчання на 

бакалаврській спеціальності «Готельно-ресторанна справа» 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, ______________ 
 


