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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 Товарознавство і торговельне 

підприємництво зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність. Хочу навчатися саме за цією програмою, оскільки маю багато 

знайомих, які закінчили очолюваний Вами заклад та стали успішими в сфері 

підприємницької діяльності.  

Мене завжди цікавила підприємницька справа, яка дає можливість 

самостійно забезпечувати свій матеріальний добробут. Як сказав 

співзасновник компанії Apple Стів Джобс: «Робота відбере значну частину 

вашого життя, і єдиний спосіб отримати від життя задоволення – вірити, що 

ви робите хорошу роботу. А єдиний спосіб робити щось добре – це по-

справжньому любити те, чим ви займаєтеся». Погоджуюсь зі словами цього 

відомого бізнесмена і впевнена(ий), що підприємництво – це та сфера 

людської діяльності, яка буде завжди,  тому й завжди буде потреба у 

кваліфікованих фахівцях. 



Маю хороші оцінки з економіки та математики, цікавлюся науками, що 

пов’язані з проведенням досліджень, економічним аналізом, управлінням 

підприємствами. Мені цікаво брати участь в економічних конкурсах, проєктах. 

Після ознайомлення на сайті коледжу з освітньо-професійною 

програмою Товарознавство і торговельне підприємництво впевнилась(вся), 

що вивчення основ маркетингу та менеджменту, торговельного 

підприємництва, комерційної діяльності та логістики  забезпечить мені фахові 

знання та вміння для започаткування власної справи.  

Мені подобається, що в коледжі діє студентське самоврядування. 

Здобувачі освіти беруть активну участь у соціальних, громадських, 

культурних, благодійних та інших заходах. Хочу стати частиною цієї команди, 

навчитися дбати про успіх колективної справи, адже це знадобиться в 

підприємницькій діяльності. 

З фотоматеріалів на сайті коледжу про широку мережу 

спортивних секцій, спортивно-масові заходи, змагання впевнилась, що в 

закладі створено умови для занять фізкультурою і спортом. Завжди брала(в) 

участь у спортивних змаганнях у школі. Задоволена(ий), що матиму таку 

можливість і в коледжі.  Вважаю, що підприємець має бути не лише грамотним 

фахівцем, але й фізично витривалою людиною. 

Хочу Вас запевнити, що я буду старанним студентом. Сподіваюся стати 

студентом МФКЕХТ . 

З повагою, ___________________ 


