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Шановний Володимир Миколайович!
Звертаюся до вас з приводу вступу на навчання до ВСП НФК УДУНТ за
спеціальністю 133 Галузеве машинобудування.
На сайті вашого закладу освіти я прочитав багато цікавої інформації про
підготовку фахових молодших бакалаврів за цією освітньою програмою. Ваш
коледж є одним із кращих закладів освіти регіону, який здійснює підготовку
фахівців напряму «Механічна інженерія». Цим мотиваційним листом прошу
вас розглянути мою кандидатуру як майбутнього студента ВСП НФК УДУНТ
спеціальності «Галузеве машинобудування».
Цього року я закінчив навчання у Нікополі «назва гімназії/ліцею» та маю
високий рівень знань з української та англійської мов, історії України,
математики, фізики, креслення, володію прикладними програмами для ПК.
Мені завжди подобались точні науки, тому вирішив (-ла) пов’язати свою
майбутню діяльність з ремонтом та обслуговуванням техніки, оскільки
вважаю, що ця сфера принесе багато користі в розвитку економіки нашої
країни. Після Перемоги будуть відбуватись процеси Великої Відбудови
України, яка неможлива без нової техніки та технологій, ремонтом та
обслуговуванням техніки, і тому я хочу приймати у цьому безпосередню
участь. Так як я завжди мріяв про власну справу і уявляв, як вільно буду знати
і вміти як ремонтувати та обслуговувати механізми та машини любої
складності.

Також хочу зазначити, що я був на дні відкритих дверей ВСП «НФК
УДУНТ», а також з сайту детально ознайомився (-лась) з викладацьким
складом предметної комісії механічної інженерії і з матеріальною базою, яка
мене дуже вразила наявністю сучасних комп’ютерних лабораторій та
обладнання, майстерень.
На завершення хочу відмітити, що якщо я стану студентом (-кою) Вашого
коледжу, я обіцяю брати активну участь у студентському житті коледжу,
приймати участь у громадських та спортивних заходах, тим більше, що в
коледжі для цього є сучасний спортивний комплекс і потужне студентське
самоврядування.
Дуже дякую, що розглянули мою заяву і сподівають на Вашу позитивну
відповідь!
З повагою _______________ Зеленогайський Степан Сергійович

