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Шановний Олеже Семеновичу!
Звертаюся до Вас з приводу вступу на освітню програму першого
(бакалаврського) рівня за спеціальністю 102 Хімія. Навчання за обраною
спеціальністю в Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені
Т.Г. Шевченка дозволить отримати ґрунтовну хімічну освіту та здобути
професію хіміка. Вважаю, що ця професія є цікавою і дозволить мені
професійно зростати, тому що я хочу стати фахівцем у галузі органічного
синтезу і долучитися до створення нових ефективних лікарських препаратів.
Мій вибір освітньої програми та навчального закладу є свідомим, адже
протягом навчання у школі я постійно цікавився хімією, відвідував гурток,
який проводила наша вчителька - випускниця Вашого навчального закладу.
Також я дистанційно відвідував деякі заняття гуртка з органічної хімії, який
проводився викладачем Вашого університету. Я кожного навчального року з
7 класу брав участь в першому (шкільний) етапах Всеукраїнської учнівської
олімпіади з хімії, декілька разів був учасником другого (районний) етапу.
Нажаль, мій рівень не дозволив стати учасником ІІІ (обласного) етапу
олімпіади, але я дуже люблю розв’язувати задачі з хімії, дивитися та
розбирати цікаві досліди, які можу знайти в мережі Internet, цікавлюся
додатковою інформацією.
Мені доводилось спілкуватись зі студентами, які навчаються в НУЧК і
проходили педагогічну практику в нашій школі. Вони порадили вступати в
НУЧК, де, на їх думку, створена атмосфера комфортного навчання і
працюють доброзичливі викладачі, які можуть підготувати хіміка високого
рівня. Також мене приваблює співпраця НУЧК з Укроргсинтезом, що
висвітлено на сайті університету. Саме в Укроргсинтезі я мрію проходити
одну з майбутніх хімічних практик. Я подивився на сайті інформацію про
матеріально-технічну базу кафедри хімії і мрію попрацювати в лабораторіях.
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Зі свого боку хочу запевнити Вас, що братиму активну участь у
студентському житті факультету та університету. Також планую наукову
діяльність під керівництвом викладачів. Маю намір брати участь у
студентських наукових конференціях. Мої результати навчання в школі з
хімії, математики, української мови оцінені в 9 – 11 балів. Також в ліцеї мені
вручили грамоту за особливі досягнення у вивченні хімії. Впевнений, що мій
рівень дозволить стати успішним студентом та опанувати хімічні науки на
належному рівні. Вважаю, що навчання у Національному університеті
«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю 102 Хімія
формуватиме мене як фахівця та стимулюватиме до саморозвитку.
Щиро вдячний за розгляд мого мотиваційного листа. Сподіваюся на
Вашу позитивну відповідь щодо моєї кандидатури для вступу.
З повагою,
Мельник Ігор
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