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Шановна пані Тіно!
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 «Виробництво фармацевтичних препаратів». Дозвольте викласти причини,
що мотивують мене до навчання за визначеною освітньою програмою у Вашому
закладі освіти.
Я завершую останній рік навчання у «…(назва школи/ліцею)» у місті «назва
населеного

пункту»

і

прагну

вступити

до

Фахового

коледжу

Національного

фармацевтичного університету для здобуття освітньо-професійного ступеня «фаховий
молодший

бакалавр»

освітньо-професійної

програми

«Виробництво

фармацевтичних препаратів». Протягом навчання у школі я проявив здібності з таких
предметів, як математика, фізика, хімія. В школі я був активним членом фізичного та
хімічного гуртків, брав участь у різних майстер-класах, онлайн семінарах та вебінарах,
для того, щоб поглибити свої знання з точних та природничих наук. Я вирішив пов’язати
свою майбутню кар’єру з технологічною сферою діяльності у фармацевтичній галузі,
Моє перше знайомство з Вашим коледжем відбулося на Дні відкритих дверей,
який проводився у грудні 2021 року. Мене дуже зацікавили майстер-класи з
виготовлення прикрас з лікарської рослинної сировини, цікаві хімічні досліди, фізичні
експерименти. Я усвідомив, що хочу навчатись саме у Фаховому коледжі НФаУ.
Крім навчання, я активно займаюся спортом, музикою і хотів би брати участь у
різних змаганнях та у культурних заходах, які проводитимуться у коледжі.
Що стосується моєї майбутньої кар’єри, то, на мою думку, промислове
виготовлення

лікарських

фармацевтичної

галузі

препаратів
загалом.

є

одним

Отримавши

з

найважливіших

професію

напрямків

техніка-технолога

фармацевтичного підприємства, я буду безпосередньо брати участь у технологічному
процесі промислового виготовлення ліків. Я планую продовжити навчання за фахом у
Національному

фармацевтичному

університеті

на

факультеті

«Промислова

технологія», щоб підняти свій науковий та професійний рівень.
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.

