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Директорові ВСП «Мукачівський фаховий 

коледж НУБіП України» 

Садварі Ю.Ю. 

___________________________ 
                                                                    (прізвище, ім’я, по батькові) 

                                                ______________________________ 
                                                                                 (адреса ) 

                                                е – пошта  _____________________ 

                                                тел.  __________________________ 

           

На сайті ВСП «Мукачівський фаховий коледж НУБіП України» я з 

великою зацікавленістю прочитав(ла) інформацію про підготовку молодших 

бакалаврів зі спеціальності «Ветеринарна медицина». У цьому листі прошу 

розглянути мою кандидатуру як майбутнього студента за цією спеціальністю. 

У червні цього року я закінчив (ла) _____________________ і отримав  
                                                                                            (назва закладу) 

(ла) атестат з відзнакою. Маю найвищі бали з біології, _____________, 

_____________. Переконаний (на), що ці навчальні дисципліни допомогли 

мені вибрати майбутню професію та підготували до навчання у коледжі. 

Однак найбільше я цікавлюсь _________________, ________________, які 

вивчаю не лише в межах шкільної програми, але й самостійно, за допомогою 

книжок, курсів. 

Я визначився (лася) з майбутньою професією ще у ранньому дитинстві. 

Професія моєї мрії — ветеринар. Звичайно, люди цієї професії важливі не 

тільки як лікарі для тварин. Вони перевіряють корми, які йдуть в їжу 

сільськогосподарським тваринам, а також - молоко, м’ясо та інші тваринні 

продукти, що йдуть до їжі людині. Без їхньої перевірки жоден продукт не 

буде дозволений до продажу. 



 

 

Отже, ветеринар — дуже важлива, потрібна та добра професія. Вона 

вимагає від людини уваги, співчуття, розуму. Якщо у мене вийде, я 

обов’язково стану ветеринаром. Адже ветеринар — це універсальний лікар, 

тож він, якщо потрібно, зможе допомогти людині.  

З урахуванням усіх можливостей, які ВСП «Мукачівський фаховий 

коледж НУБіП України» може запропонувати,  я впевнений(на), що 

скористався(лася)  б кожною,  ставши не лише активним членом коледжу, 

але й лідером завтрашнього дня. Обіцяю бути старанним(ою) у навчанні, 

адже не можу підвести Вас і навчальний заклад, який мені подобається! 

Дякую, що розглянули мій лист і сподіваюсь на позитивну відповідь. 

 

                                                                         _______________________ 
                                                                                               (Прізвище, ім’я, по батькові) 

 


