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Шановний В’ячеславе Сергійовичу! 

 

Звертаюсь до Вас у зв’язку із бажанням навчатися у Миколаївському 

національному аграрному університеті на магістерській програмі зі 

спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза». 

Маю ступінь бакалавра за спеціальністю _______, яку здобув у 20__ році 

в _______(назва університету).  

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

рівня знань та навичок, який, на мою думку, може сформуватися лише під час 

навчання у магістратурі. Я щиро прагну навчатися на магістерській програмі за 

спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» для того, щоб 

розвинути свої знання та вміння у сфері «Ветеринарної санітарії, а також 

опанувати нові компетентності в цій галузі, які так потрібні для того, щоб стати 

справжнім професіоналом. 

Знаю, що Миколаївський національний аграрний університет є одним із 

найкращих вищих навчальних закладів України і що саме тут є можливість 

навчатись за обраною мною спеціальністю. У мене є родичі і знайомі, які вже 

закінчили цей університет. Тому, і їх думка про якість навчання у вашому 

університеті та можливість у подальшому побудувати власну кар’єру була для 

мене важливою. 

Поштовхом до обрання саме Миколаївського національного аграрного 

університету було також і те, що саме тут я зможу себе проявити не тільки як 

студент, який буде докладати усіх зусиль для гарного навчання, але й 

реалізувати свої інші здібності, бо тут є багато різних творчих колективів і 

спортивних секцій. 

Приваблює мене ще й те, що навчаючись у Миколаївському НАУ, зможу 

втілити свою мрію про стажування за обраною спеціальністю на кращих 

підприємствах України і закордоном, щоб потім працювати як професіонал з 

контролю за якістю продукції. 



Щоб підготуватись до вступу на цю спеціальність я займався на 

підготовчих курсах, знайомився з інформацією на сайті університету про 

дисципліни, які буду вивчати на цій спеціальності, знаходив цікаві факти в 

інтернеті щодо питань забезпечення якості та безпеки продукції, тому що це 

дуже важливо для здоров’я  усього населення країни.  

Результати мого навчання в школі за предметами, які знадобляться у 

подальшому при вивченні дисциплін спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, 

санітарія і експертиза», мають достатньо високий рівень, тому, впевнений, що 

зможу навчатись за такою програмою успішно. 

Рішення мною прийнято, вчитись хочу саме у Миколаївському 

національному аграрному університеті за спеціальністю 212 «Ветеринарна 

гігієна, санітарія і експертиза». 

Дуже сподіваюся, що ваша відповідь буде позитивною і я стану 

студентом найкращого університету! 

 

 

З повагою,_____________________________ 

 


