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Шановний Олеже Семеновичу!
Я, (ім’я, прізвище) , звертаюся до Вас з приводу вступу на освітню
програму першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 103 Науки про
Землю, як дуже цікаву для мене наукову спеціальність.
Я завжди захоплювався(лася) природою і намагався(лася) віднайти
пояснення природним явищам, які відбуваються у морях, океанах та
атмосфері Землі. Цього року я закінчив(ла) (назва школи) . Впродовж двох
останніх років у школі я більше часу приділяв(ла) додатковому вивченню
таких предметів, як географія, біологія, математика. Краєзнавчий гурток та
екскурсії, в яких я брав(ла) участь в школі, також вмотивували мене
досліджувати довкілля з метою налагодження гармонійних відносин між
людиною і природою.
Я завжди цікавився(лася) науками про Землю і почав(ла) цікавитися
науковою літературою, де розглядаються дослідження в області наук про
Землю.
Під час навчання в школі займав(ла) активну життєву позицію Зараз я
відчуваю, що можливість навчатися і у майбутньому працювати в цій сфері
для мене надзвичайно важлива. Я розумію, що обрана мною професія дуже
непроста і потребує високого рівня знань та навичок, які, на мою думку,
можуть сформуватися завдяки навчанню у Національному університеті
«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка.
Зі свого боку також хочу запевнити Вас, що я маю намір брати активну
участь у студентському житті університету та проведенні різноманітних
спортивних та наукових заходів.
Маю впевненість, що завдяки науковцям різних галузей, які працюють
на освітній програмі, набуду досвіду, важливого для мого особистісного й
професійного зростання, який зможу застосувати в майбутньому, щоб стати
справжнім фахівцем у обраній професії.
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Щиро дякую, що виділили час для розгляду мого листа та сподіваюся
невдовзі стати студентом(кою) Національного університету «Чернігівський
колегіум імені Т.Г. Шевченка.
З повагою,
(Прізвище, ім’я)
Дата

Підпис

erudyt.net

