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Шановний Олеже Семеновичу!
Звертаюся до Вас з приводу вступу на освітню програму
бакалаврського рівня за спеціальністю 229 Громадське здоров’я, яка
надзвичайно мене зацікавила. Впевнена, що зможу досягти успіху, втілити
свої мрії та задуми, опанувавши обрану спеціальність в Національному
університеті «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. Вважаю обрану
спеціальність дуже перспективною та важливою для мене, адже її опанування
допоможе успішно працевлаштуватися у престижних наукових установах та
медичних закладах.
Вважаю себе високомотивованою, відповідальною особистістю з
великим інтересом до біологічних та медичних дисциплін. Протягом
навчання у школі брала участь у олімпіадах з біології, проходила підготовку
до Всеукраїнської олімпіади з біології у Вашому університеті. Саме тут я
познайомилась з професійними викладачами, відчула доброзичливу
атмосферу, дізналась про спеціальність Громадське здоров’я, яка належить до
галузі знань «22 Охорона здоров’я». Обидва мої батьки працюють у медичній
галузі, про важливість та рівень відповідальності їх праці знаю, як то кажуть,
з перших уст. Цей факт підкріпив мою зацікавленість до вступу за обраною
спеціальністю до Національного університету «Чернігівський колегіум»
імені Т.Г. Шевченка.
На сайті університету я отримала інформацію про потужний
викладацький склад, матеріально-технічну базу, можливість навчатися за
програмами академічного обміну.
Звертаю Вашу увагу, що вже маю перші важливі для мене досягнення в
галузі медицини: диплом ІІІ ступеня на ІІІ етапі Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії
наук України. Особливо цікавим для мене є більш поглиблене вивчення
мікробіології. Моя дослідницька робота була пов’язана з впливом сонячної
активності на захворюваність на дифтерію населення м. Чернігова. Я мрію
продовжити свої наукові дослідження, навчаючись в університеті.
Закінчивши школу отримала високі бали з біології, фізики, української
мови, математики. Впевнена, що навчаючись під керівництвом науковців
природничо-математичного факультету, які працюють на освітній програмі,
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набуду знань та досвіду, важливого для мого особистісного й професійного
зростання. Впевнена, що отримані знання та навички зможу застосувати в
майбутньому, щоб стати справжнім фахівцем у галузі громадського здоров’я.
Маю щире бажання навчатися за спеціальністю 229 Громадське здоров’я, щоб
спрямовувати зусилля на збереження та зміцнення свого здоров'я та
оточуючих.
Щиро вдячна за розгляд мого мотиваційного листа. Дуже сподіваюся,
що Ви приймете позитивне рішення щодо моєї кандидатури для вступу.
З повагою,
Шелест Владислава
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