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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 Готельно-ресторанна справа зі 

спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа.  

Аналізуючи інформацію вступних кампаній попередніх років про 

прохідний конкурсний бал для вступу на навчання за обраною освітньо-

професійною програмою, розумію, що на вступних випробуваннях треба 

продемонструвати високий рівень підготовки. Однак цей фактор мотивує мене 

до вступу ще більше.  

Для мене є цікавим питання сервісно-виробничого процесу в закладах 

готельного та ресторанного господарства, забезпечення належного рівня 

сервісу та комфорту для гостей під час надання їм послуг. Цим неодноразово 

цікавилась(вся) в персоналу готельно-ресторанних підприємств під час 

сімейного відпочинку. Ознайомившись із освітньо-професійною програмою 

Готельно-ресторанна справа,  переконалась(вся), що зможу розвинути свої 

вміння і навички для роботи в цій сфері. Окрім цього, під час навчання маю 



намір поглиблювати свої знання з дисциплін управлінсько-економічного 

профілю, щоб  орієнтуватися в особливостях усіх процесів на підприємстві, 

взаємодії та комунікації між персоналом та гостями.  

У майбутньому планую започаткувати свою бізнес-справу.  

Упевнена(ий), що навчання в  Миколаївському фаховому коледжі економіки 

та харчових технологій допоможе мені втілити мрію в реальність. Успішний 

фахівець з готельного-ресторанного обслуговування повинен бути 

цілеспрямованим, ініціативним, організованим, здатним до ризику, тому 

розвиваю в собі саме ці якості. 

Розумію, що важливо поєднувати навчання з практичною діяльністю. 

Тому приваблює те, що в коледжі організовано проходження різних видів 

практик в готелях та ресторанах Миколаївщини. Це дозволить бути 

конкурентоспроможним на ринку праці фахівцем.  

 Прагну бути студентом саме Миколаївського фахового коледжу 

економіки та харчових технологій, бо переконана(ий), що саме в цьому закладі 

освіти  отримаю міцні знання та практичні професійні навички, необхідні для 

успішної діяльності у сфері готельно-ресторанного бізнесу.  

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

є насиченим та перспективним. Зокрема, мені сподобалось, що в коледжі 

відбуваються зустрічі, вебінари, майстер-класи, конференції із залученням 

представників бізнесу, які інформують про практичний досвід щодо 

вирішення економічних та соціальних проблем функціонування та розвитку 

готельно-ресторанного бізнесу в Україні.  

Мрію стати членом студентського колективу коледжу.  Планую брати 

активну участь у громадському житті коледжу, бо це допоможе мені навчитися 

нести відповідальність не тільки за себе, але й за весь колектив. Готова(ий) до 

навчання і активної участі в житті коледжу. Буду намагатися, щоб моїми 

досягненнями гордилися батьки та коледж. 

З повагою, ______________________. 


