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Шановний Анатолію Івановичу! 

Звертаюся до Вас з питання вступу до Миколаївського фахового 

коледжу економіки та харчових технологій для здобуття фахової передвищої 

освіти за освітньо-професійною програмою Фінанси, банківська справа та 

страхування зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування. 

 Маю хороші оцінки з економіки та математики, цікавлюся профільними 

предметами цієї спеціальності, які не входять до шкільної програми, зокрема: 

фінанси підприємств, банківська система, страхування. Вважаю себе емоційно 

стійкою людиною, вмію концентрувати та утримувати увагу на одному об'єкті 

при абстрагуванні від усього іншого, маю високу працездатність, старанність. 

Саме ці особистісні якості забезпечать моє успішне навчання та складуть 

основу для формування мене як фахівця, здатного якісно виконувати 

обов'язки, раціонально та кваліфіковано вирішувати проблеми будь-якої 

складності у професійній діяльності. 

З особливостями освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська 

справа та страхування» ознайомилася(вся) на сайті коледжу. Навчання в 

очолюваному Вами закладі надасть мені можливість отримати необхідні 

знання та вміння у сфері фінансів, банківської справи та страхування з 

урахуванням сучасних тенденцій розвитку галузей економіки, а також у сфері 



цифрових фінансів, у програмному забезпеченні SCROOGE III. На моє 

переконання,  фінансова та страхова сфери є  цікавими, а особливості освітньо-

професійної програми Фінанси, банківська справа та страхування дозволять 

отримати широкі перспективи для реалізації себе у професійній діяльності. 

Актуальність програми надасть можливість широкої варіативності місця 

майбутнього працевлаштування: приватні та державні установи, банківські та 

страхові компанії. 

Прагну бути здобувачем освіти саме Миколаївського фахового коледжу 

економіки та харчових технологій, бо переконана(ий), що це допоможе мені  

отримати професійні знання та вміння, необхідні для того, щоб стати 

успішним фахівцем у сфері фінансів, банківської справи та страхування.  

У коледжі організовуються позааудиторні освітні заходи, участь в яких 

дозволить розвивати ініціативність, креативність, логіку мислення. 

Планую брати активну участь у суспільно-громадському житті коледжу, 

бо це допоможе мені навчитися нести відповідальність не тільки за себе, але й 

за весь колектив.  

Дякую за Вашу увагу до мого звернення та маю надію на можливості 

навчання у Миколаївському фаховому коледжі економіки та харчових 

технологій.  

З повагою, ________________ 

 


