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Вельмишановний В’ячеславе Сергійовичу! 

 

На сайті Миколаївського національного аграрного університету я 

ознайомився(лась) з інформацію про можливість отримати освіту рівня – 

молодший бакалавр за спеціальністю «Харчові технології», тому звертаюся до 

Вас з мотиваційним листом щодо можливості розглянути мою кандидатуру, як 

майбутнього здобувача вищої освіти за спеціальністю «Харчові технології». 

Цього року я закінчив(ла) школу ___________________________________ 

і отримав(ла) атестат про середню освіту. У старших класах я цікавився(лася) 

питаннями розробки нових продуктів, їх складом, користю для людини, 

особливостями окремих продуктів харчування. Із власного досвіду знаю, що 

харчова промисловість України задовольняє попит населення у якісних 

продуктах харчування, навіть у воєнний час. А для мене є важливим здоровий 

спосіб життя і споживання якісних продуктів харчування. Тому в школі більше 

уваги приділяв(ла) вивченню хімії, біології, математики. 

Я розумію, що виробництво високоякісних продуктів харчування 

неможливе без відповідної базової теоретичної та практичної підготовки. Таку 

підготовку, на мою думку, я зможу отримати лише у Миколаївському 

національному аграрному університеті. Моє прагнення навчатися за програмою 

молодшого бакалавра за спеціальністю «Харчові технології» є обґрунтованим, 

тому що під час подальшої практичної діяльності на харчовому підприємстві, 

мені необхідно буде мати спеціальні знання з професійних дисциплін, знати 

нові технології в цій галузі.  

Вагоме значення для мене є можливість поєднувати навчання з 

практикою. Ця інформація зазначена на сайті факультету ТВППТСБ. Така 

організація навчання дуже корисна, є можливість вивчити теорію і підтвердити 

її на практиці. В Миколаївській області є багато підприємств харчової 

промисловості, тому, сподіваюся, буде можливість вибрати підприємство для 

проходження практики. А ще, я звернув (ла) увагу, що університет надає 

можливість здобувачам вищої освіти проходити практику на підприємствах 

різних країн Європейського Союзу, знайомитися з передовими світовими 



технологіями. Загалом, саме Миколаївський НАУ зможе забезпечити мені 

найкращі ресурси та можливості для ефективного навчання. 

Щиро дякую, що мали час для розгляду мого листа і сподіваюся невдовзі 

стати здобувачем вищої освіти Миколаївського національного аграрного 

університету. 

З повагою, ______________ 


