Директору Фахового коледжу
Національного фармацевтичного університету
доц. Тіні Прокопенко
ПІБ вступника
Адреса вступника (місто, вулиця, будинок,
квартира, поштовий індекс)
e-mail вступника
телефон вступника

Шановна Тіно Сулейманівно!
Я звертаюся до Вас

щодо вступу до Фахового коледжу Національного

фармацевтичного університету для здобуття освітньо-професійного ступеня "фаховий
молодший бакалавр" за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація, освітня
програма «Фармація». Дозвольте викласти причини, що мотивують мене до навчання
за визначеною освітньою програмою у Вашому закладі освіти.
Цього року я закінчив «…(назва школи)» та отримав свідоцтво про повну (базову)
загальну середню освіту. Під час навчання мене особливо приваблювала хімія та
біологія, тому посилено вивчав саме ці предмети. Значний інтерес до цих предметів
дозволив моїм вчителям залучати мене до участі у змаганнях та олімпіадах різних рівнів,
де я часто здобував призові місця. Я хотів би, щоб моя майбутня професія була
пов’язана саме с цими науками, а також була важливою та корисною людям. Саме
тому, я зупинив свій вибір на фармації. Одним з найпотужніших закладів освіти, яке дає
можливість
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Національного фармацевтичного університету і я дуже хочу здобувати освіту саме в
цьому закладі освіти.

Крім вищеозначених предметів, я також маю високі бали з

наступних предметів: математика, українська мова, англійська мова. Я прагну здобути
у коледжі нові навички, а також освоїти нові технології, які є необхідними в роботі
асистента фармацевта.
Навчаючись у школі я намагався зробити свій внесок в її діяльність, беручи участь
у заходах, які у ній проводились. Виконував обов’язки старости класу. Мене цікавить
участь у наукових, професійних та спортивних заходах, що організовуються у Вашому
закладі освіти, участь у громадській роботі коледжу. Я впевнений, що участь у цих видах
діяльності допоможе мені на шляху до особистого зростання й розвитку моїх
лідерських здібностей, які є необхідними для досягнення мети.

Я вважаю, що професія асистента фармацевта є дуже актуальною на сьогодні.
Це дуже комунікабельна спеціальність, яка розвиває в людині правильну соціальну
поведінку в суспільстві. І найголовніше, що є в цій професії – це допомога людям.
Незважаючи на важкі часи, працівник фармацевтичної галузі завжди залишається
вірним своїй справі.
Я розумію, що навчання у Вашому коледжі вимагає відповідальності та значних
зусиль, однак вважаю, що зможу протистояти будь-яким можливим проблемам та
отримаю максимум знань і досвіду завдяки обраній освітній програмі. Впевний, що
зможу не лише добре навчатися, але й сподіваюся стати гідним членом студентського
товариства Фахового коледжу Національного фармацевтичного університету.
Дякую за увагу та присвячений час.
З повагою, Прізвище, Ім’я вступника.

