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Шановний Олеже Семеновичу!
Звертаюся до Вас з приводу вступу на освітньо-професійну програму
Харчові технології та інженерія першого (бакалаврського) рівня за
спеціальністю 181 Харчові технології, яка мене надзвичайно цікавить. Щире
бажання навчатися за обраною спеціальністю у виші, який має багату
історію, є свідомим та виваженим рішенням у моєму житті. Галузь харчової
промисловості в Україні декілька років поспіль активно розвивається, що
потребує сучасних кваліфікованих фахівців яким, на мою думку, я можу стати
у стінах Вашого навчального закладу завдяки висококваліфікованим
викладачам.
Хочу запевнити Вас, що мій вибір закладу та освітньої програми є
обґрунтованим. Національний університет «Чернігівський колегіум» імені
Т.Г. Шевченка має бездоганну репутацію і високу якість освітніх послуг. Саме
в цих стінах маю намір самовдосконалюватися, здобувати знання і досвід з
обраної спеціальності та впроваджувати їх у життя.
В сучасних умовах активно розвивається крафтове виробництво.
Відкривається дуже багато міні-пекарень, кондитерських цехів, броварень,
сироварень, м’ясо-молочних підприємств, цехів з виробництва заморожених
напівфабрикатів, ресторанів, кафе, кав’ярень тощо. Люди все більш
прискіпливо ставляться до якості та безпечності харчових продуктів, оскільки
усвідомлюють вплив харчування на здоров’я людини, їх психо-емоційний
стан та тривалість життя.
На сайті університету я постійно слідкую за науковим життям
студентів спеціальності 181 Харчові технології. Дуже цікаво спостерігати як
проходять лабораторні роботи, як студенти освоюють нові технології і мають
можливість застосовувати отримані знання не тільки у професійній сфері, а й
у повсякденному житті. Маю міцне бажання бути студентом кафедри і також
приймати участь у дослідженні якості і безпечності продуктів харчування,
створювати нові види харчової продукції.
Під час навчання в школі мені доводилось спілкуватись з моїми
друзями, які вже є студентами і навчаються на природничо-математичному
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факультеті за обраною мною освітньою програмою. Вони проходили цікаві
виробничі практики на харчових підприємствах міста, мають активне
студентське життя: приймають участь у студентському самоврядуванні, у
різноманітних змаганнях та конкурсах. Зі свого боку також хочу запевнити
Вас, що братиму активну участь у житті кафедри, факультету та проведенні
різноманітних заходів.
Також хочу наголосити, що в сучасних умовах, коли наша держава
перебуває у важкій соціально-економічній ситуації, необхідно зробити все
можливе для подальшого розвитку виробничої сфери. Я усвідомлюю, що
хочу здобувати вищу освіту у рідній державі, на своїй землі, поряд з людьми з
однаковим менталітетом. Багато харчових підприємств Чернігова та області
зазнали руйнувань з боку російської агресії, тому є необхідність у
інженерно-технічних працівниках, які б могли проєктувати сучасні харчові
підприємства, розробляти нові види продукції, створювати корисні і поживні
продукти харчування для різних верств населення.
Серед великої кількості професій я віддаю перевагу саме цій, оскільки
потребую самореалізації в галузі харчових технологій. Прагну бути членом
спільноти найкращого університету галактики – «Чернігівський колегіум», а
в подальшому майбутньому інженером-технологом харчових виробництв.
Маю високі бали з хімії, біології, математики, української мови.
Сподіваюсь, що під керівництвом науковців спеціальності 181 Харчові
технології набуду важливих для мого особистісного й професійного
зростання знань і досвіду, які зможу застосувати у житті, щоб стати
справжнім фахівцем у сфері харчування.
Я маю впевненість, що навчання у Національному університеті
«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка за обраною спеціальністю
найкращим чином сприятиме розвитку мене як бакалавра в галузі харчових
технологій.
Дякую за розгляд мотиваційного листа та моєї кандидатури для вступу,
сподіваюся на Вашу позитивну відповідь.
З повагою,
Катерина МАЗЕПА
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