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Звертаюсь до Вас з приводу вступу на перший («молодший фаховий  

бакалавр») рівень вищої освіти зі спеціальності 201 Агрономія, у якій я дуже 

зацікавлений(на). Отримання освітнього ступеня «молодший бакалавр» за 

освітньо-науковою програмою в одному з найпрестижніших аграрних 

коледжів Західної України є моїм шансом збагатити свої знання, зрости 

особисто і професійно та зробити свій внесок у розвиток аграрної науки як в 

Україні, так і закордоном. 

     На мою думку, професія агронома є досить складною і дуже 

важливою для суспільства, адже основне завдання фахівця – управління 

сільськогосподарським виробництвом та його вдосконалення. 

Поцікавившись, я дізнався(лася), що випускники ВСП «Мукачівський 

фаховий коледж НУБіП України» очолюють фермерські господарства, 

працюють на керівних посадах у провідних науково-дослідних установах та 

сільськогосподарських підприємствах не тільки Закарпатської області, а й за її 

межами. Тому прошу Вас розглянути мою кандидатуру як майбутнього 

 здобувача вищої освіти за цією спеціальністю. 



 

 

Для мене дуже важливо навчатися в коледжі та мати можливість 

поєднувати навчання з агрономічною практикою і науково-дослідною 

роботою  як важливим елементом навчального процесу, що дає змогу 

розробити нові та удосконалити існуючі технології вирощування, переробки 

та зберігання продукції рослинництва.  

Я переконаний(а), що навчальні дисципліни, які буду вивчати в 

ВСП «Мукачівський фаховий коледж НУБіП України», допоможуть мені 

стати висококваліфікованим фахівцем у цій справі та приносити користь 

своїй державі. Особливо цікавим для мене є вивчення дисциплін освітньої 

програми професійної підготовки, адже у майбутньому я бачу себе, 

насамперед, агрономом, який завдяки сучасним технологіям вирощування 

сільськогосподарських  культур сприятиме розвитку аграрного виробництва 

в нашій країні.  

Я впевнений (на), що знання, які я отримаю  у  ВСП «Мукачівський 

фаховий коледж НУБіП України», можна буде застосовувати в майбутньому 

для того, щоб стати справжнім фахівцем з агрономії. 

       Дякую, що розглянули мою заяву і сподіваюсь на 

позитивну відповідь. 

                                                                         _______________________ 
                                                                                               (Прізвище, ім’я, по батькові) 

 


