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Шановний В’ячеславе Сергійовичу! 

 

Звертаюся до Вас з приводу вступу на дану освітню програму зі 

спеціальності «Менеджмент», у якій я дуже зацікавлений. Ознайомившись з 

сайтом Миколаївського національного аграрного університету, я зрозумів, що 

хочу навчатися саме в Вашому університеті, який є досить відомим і потужним 

на півдні нашої країни. Я хочу розпочати навчання з самої найнижчої ланки – 

молодшого бакалавра, для отримання базових знань, а на старших курсах – 

поєднувати навчання і роботу. 

У школі мене завжди приваблювали точні науки, такі як математика, 

фізика, хімія. У старших класах факультативно нам запропонували вивчення 

такої дисципліни як підприємництво та фінансова грамотність. Саме вивчення 

цього факультативу і визначило те, чим я хочу займатися у майбутньому. Я 

вирішив, що стану менеджером. Мої друзі і батьки підтримують це рішення. 

Вони кажуть, що я на правильному шляху. Бути менеджером цікаво і 

захоплююче. Ця професія сповнена нових поворотів, знайомств з цікавими 

людьми і дає багато можливостей для кар’єрного зростання. Наприклад, 

спочатку я можу бути менеджером нижчої ланки. Якщо я буду наполегливо 

працювати і демонструвати свої кращі якості, то зможу отримати підвищення 

по службі і незабаром стану топ-менеджером. 

Сьогодні знайти гарного спеціаліста дуже складно. У Вашому 

університеті працюють гарні викладачі, які мають досвід викладання важливих 

дисциплін, що формують висококваліфікованого менеджера. Але, на мою 

думку, стати теоретично кваліфікованим спеціалістом недостатньо, потрібно 

також мати практичні навики і мати власні організаційні здібності, щоб 

працювати з людьми. Мені відомо, що у Вашому університеті приділяють 

багато уваги виробничій практиці, залучаючи фахівців з підприємств. 

Хтось красиво пише наукові статті, хтось гарно вже справляється з 

обов’язками старости, а хтось просто мріє навчитись усьому: вміти 

розпоряджатись, ставити собі певну мету і досягати її будь-якою ціною, 

використовуючи свої зусилля та зусилля інших менеджерів. 

Отже, менеджмент – це в першу чергу робота з людьми. Що стосується 

мене, то я маю гарні організаційні навички, що ідеально підходять для 



менеджера і займаюся в театральній студії своєї школи і вже не маю страху 

виступати перед великою кількістю людей. 

Навчаючись в університеті, я хотів би також брати участь у 

студентському житті, волонтерській роботі, якою займається університет, 

подолати перешкоди та досягти своїх цілей у навчанні та професійному 

розвитку. Я впевнений, що знання, які я отримаю навчаючись у Вашому 

університеті можна буде застосовувати в майбутньому для того, щоб стати 

справжнім фахівцем. 

Дуже дякую, що розглянули мою заяву і сподіваюсь на Вашу позитивну 

відповідь. 

З повагою, ________________ 


