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Шановний Анатолію Івановичу! 

Звертаюся до Вас з мотиваційним листом щодо можливості розглянути 

мою кандидатуру як майбутнього здобувача фахової передвищої освіти за 

освітньо-професійною програмою Виробництво харчової продукції 

спеціальності 181 Харчові технології. 

Вибір Миколаївського фахового коледжу економіки та харчових 

технологій більш, ніж  усвідомлений. Переглянуті кулінарні шоу  переконали 

мене в тому, що виробництво харчової продукції – це  сучасна справа. Саме 

такій корисній для людей справі хочу присвятити  своє життя. 

Упевнена(ий), що здобута освіта  за обраною  спеціальністю в одному з 

кращих закладів фахової передвищої освіти Миколаївської області є моїм 

шансом збагатити свої знання, зрости особисто й професійно, зробити  внесок 

у розвиток харчового виробництва в нашій країні. 

Маючи мрію стати професіоналом у галузі виробництва харчової 

продукції,  усвідомлюю необхідність  здобуття фахової освіти, тому в школі  

багато уваги приділяла(в)  вивченню математики, хімії, біології, маю високі 

показники успішності з цих предметів. 



Переконана(ий), що обраний навчальний заклад  допоможе мені 

перетворити мрію в реальність, адже тут є можливість здобути сучасні знання, 

набути таких потрібних якостей, як: креативність, цілеспрямованість, 

ініціативність,  здатність працювати в команді, а головне – навчитися готувати 

смачні та вишукані страви. 

Ознайомившись  із сайтом коледжу, з’ясувала(в), що студентське життя  

є насиченим та цікавим. Мені сподобалося, що здобувачі освіти беруть участь 

у конференціях, майстер-класах, квестах, пов’язаних з майбутньою 

спеціальністю, зустрічаються з провідними фахівцями закладів ресторанного 

господарства. Одним із факторів, що вплинув на вибір закладу освіти, є 

можливість проходити практику в кращих ресторанах міста Миколаєва.  

Упевнена(ий), що під час навчання у коледжі  здобуду якісні знання та 

відповідний досвід для роботи за обраною спеціальністю та для продовження 

навчання у закладі вищої освіти. 

Сподіваюся,  що мені вдалося переконати Вас у моєму бажанні  та 

вмотивованості  вступу  до Миколаївського фахового коледжу економіки та 

харчових технологій. 

З повагою,   ___________________________ 

 

 

                                                     

 
   
 

 


