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Шановний В’ячеславе Сергійовичу!
Звертаюсь до Вас у зв’язку із бажанням навчатися у Миколаївському
національному аграрному університеті для здобуття освітнього ступеня
«Молодший бакалавр» зі спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія
Під час навчання в школі особливо привабливими для мене були
предмети, пов’язані із вивченням природничих наук – біології, хімії.
Моє перше знайомство з Миколаївським НАУ почалося ще в школі,
оскільки до нас приїжджали викладачі та студенти Вашого університету, які
надавали інформацію щодо навчання у Миколаївському національному
аграрному університеті. Також я мав можливість відвідати Ваш університет
під час проведення Дня відкритих дверей та ознайомитися з матеріальнотехнічною базою і поспілкуватися зі студентами.
Під час навчання в школі, я брав активну участь у профорієнтаційних
заходах, які проводилися Миколаївським НАУ: Школі вибору професії
«Профі-Старт», Всеукраїнській олімпіаді з дисциплін «Біологія»,
«Українська мова та література» тощо. Крім того, я навчався на підготовчих
курсах МНАУ.
Ознайомившись на сайті МНАУ із запропонованим переліком
спеціальностей, я вирішив зупинити свій вибір на спеціальності
«Біотехнології та біоінженерія». Проте, проаналізувавши статистику вступної
кампанії минулого року я зрозумів, що вступити на навчання за освітньою
спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія досить складно, оскільки
прохідний бал має бути високий і кількість ліцензійних місць обмежена.
Однак, я дуже хочу навчатися саме на ній, попри те, що середній бал мого
атестату невисокий.
Тому, я вирішив вступати на початковий рівень вищої освіти
«Молодший бакалавр», оскільки вимоги для вступу на нього є не такими
високими. Більше того, вагомим чинником для мене став той факт, що в
Миколаївському НАУ за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія»
можна отримати вищу освіту, починаючи з початкового рівня «Молодший
бакалавр» і аж до здобуття ступеня «Магістр».
Ознайомившись із сайтом Університету та його сторінками в
соціальних мережах, я також з’ясував, що студентське життя в університеті є

яскравим та насиченим. Зокрема, мені сподобалось, що в університеті
постійно відбуваються семінари, зустрічі, форуми та конференції із
залученням представників бізнесу, які діляться практичним досвідом та
надають перспективи для працевлаштування.
Мені дуже подобається, що студентство в Миколаївському НАУ бере
активну участь у суспільно-громадському житті, активно залучається до
волонтерської діяльності, має можливості реалізувати себе як особистість та
організовувати своє дозвілля відвідуючи спортивні секції та гуртки
художньої самодіяльності, адже під час навчання в школі я займався у секції
з футболу та брав участь у художній самодіяльності.
Саме тому, я дійшов висновку, що Миколаївський національний
аграрний університет є найкращим закладом для реалізації моєї мрії та
розкриє мій потенціал.
На завершення хотілося б сказати, що якщо я стану студентом вашого
університету, я обіцяю бути гідним членом студентського колективу.
Щиро дякую, що виділили час для розгляду мого листа та сподіваюся
невдовзі стати студентом Миколаївського НАУ.
З повагою, ______________

