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Шановний Анатолію Івановичу! 

Звертаюся до  Вас з приводу вступу до  коледжу для здобуття фахової 

передвищої освіти за освітньо-професійною програмою Облік і оподаткування 

зі спеціальності 071 Облік і оподаткування. Хочу навчатися саме за цією 

програмою, оскільки це надасть мені можливість отримати необхідні знання 

та вміння у сфері обліку і оподаткування з урахуванням сучасних тенденцій 

розвитку галузей економіки. 

  Завершуючи останній рік навчання в школі, я приділила(в) чимало часу 

і зусиль на вивчення предметів, що відображають мою професійну 

зацікавленість. Маю високі оцінки з математики, економіки. Призові місця  в 

конкурсах та олімпіадах з цих предметів підтверджують правильність вибору 

майбутньої професії. 

На моє переконання, особливості освітньо-професійної програми Облік 

і оподаткування дозволять мені отримати широкі можливості реалізувати себе 

в обліково-фінансовій сфері. Мої життєві вподобання орієнтовані на 

організацію власного бізнесу. 

Мені імпонує те, що в коледжі організовуються професійні заходи, 

участь в яких дає змогу студентам виявити свої здібності. Також 

студентів  залучають  до активної громадської роботи. Упевнена(ий), що 



участь у цих видах діяльності допоможе на шляху до особистого зростання і 

розвитку моїх лідерських здібностей, які є необхідними для досягнення мети.  

З інформаційних матеріалів сайту очолюваного Вами закладу  

дізналася(вся), що за спеціальністю 071 Облік і оподаткування викладання 

дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку» проводиться в 

програмі «BAS: Бухгалтерія», а також про те, що коледж є партнером Спілки 

автоматизаторів бізнесу та Центром освітніх ініціатив. Це надасть мені 

можливість отримати компетентність, яка необхідна для працевлаштування, 

адже роботодавці наразі вимагають вміння працювати зі спеціалізованим 

програмним забезпеченням. 

Дякую за Вашу увагу до мого звернення та маю надію на навчання в 

Миколаївському фаховому коледжі економіки та харчових технологій.  

З повагою, ________________ 

 


