
 

 

 

 

 

 

 



 

 

І. Загальні положення 

1.1. Це положення регламентує порядок подачі, вимоги щодо 

оформлення, критерії рейтингування, структуру та порядок рейтингування 

мотиваційних листів вступників для здобуття освітнього ступеня фахового 

молодшого бакалавра під час вступу до Відокремленого структурного 

підрозділу "Охтирський фаховий коледж Сумського національного аграрного 

університету" (далі – "Коледж"), Порядку прийому на навчання до закладів 

фахової передвищої освіти в 2022 році, затверджених наказом Міністерства 

освіти і науки України від 20 квітня 2022 року № 364 (зі змінами, 

затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 

2022 року №400) зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 03.05.2022 

№486/37822 . 

1.2. Це положення розроблене Приймальною комісією Коледжу 

відповідно до (далі – Порядок прийому), Правил прийому до Відокремленого 

структурного підрозділу "Охтирський фаховий коледж Сумського 

національного аграрного університету" для здобуття освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра в 2022 році (далі – Правила прийому) 

та Положення про приймальну комісію ВСП "Охтирський фаховий коледж 

Сумського національного аграрного університету" (далі – Приймальна 

комісія). 

1.3. Мотиваційний лист - це документ, що складається і подається 

вступником при вступі до Коледжу, у якому пояснюються причини, через які 

вступник вважає себе найкращим кандидатом для вступу на відповідну 

освітню програму/спеціальність, відповідно до Порядку прийому. Даний лист 

є результатом особистої творчої праці абітурієнта, дає можливість розповісти 

вступнику про себе, показати  сильні його  сторони, визначає коло його 

інтересів і рівень мотивації до навчання, дати краще уявлення закладу освіти 

про його особистість.  

1.4 Відповідальність за організацію роботи щодо порядку отримання, 

критеріїв рейтингування, структуру та порядок оцінювання мотиваційних 

листів вступників, дотримання встановленого порядку збереження 

документів, оприлюднення результатів його рейтингування на веб-сайті 

закладу освіти покладається на голову Приймальної комісії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ІІ. Подача мотиваційного листа 

2.1. Коледж приймає мотиваційні листи від абітурієнтів в період з 

30.06.2022 року до 30.11.2022 року. 

2.2. Мотиваційний лист згідно Порядку прийому  та Правил прийому 

нвиконує  наступні функції: 

 - при вступі на місця державного замовлення при однаковому 

конкурсному балу у вступників вище місце у рейтинговому списку матиме 

абітурієнт з більш вмотивованим листом, визначеним комісією: 

-при вступі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, 

рейтинговий список  формується за результатами розгляду мотиваційних 

листів. 

2.3  Мотиваційний лист є складовою пакета документів, які вступник 

подає разом з заявою. У заяві вступник вказує конкурсну пропозицію із 

зазначенням спеціальності (освітньо-професійної програми) та форми 

здобуття освіти.  

2.4 Для різних конкурсних пропозицій вступник має подавати різні 

заяви, і, відповідно, різні мотиваційні листи. В разі відсутності мотиваційного 

листа вступник не допускається до участі у конкурсному відборі. 

2.5 Мотиваційний лист подається в електронному вигляді 

(електронному вигляді або паперовій формі для осіб, які подають заяву в 

паперовій формі). Текст мотиваційного листа в електронній формі вступник 

може набрати або скопіювати у відповідне поле в кабінеті вступника 

 Додатки до мотиваційного листа приймаються на електронній 

поштовій скриньці коледжу  oc_snau@ukr.net 

2.6 В тексті листа претендент обов'язково зазначає прізвище, ім'я, по 

батькові (повністю) і слова: "додатки до мотиваційного листа". 

2.7  Приймальна комісія реєструє факт надходження мотиваційного 

листа в журналі реєстрації мотиваційних листів. 

2.8 У разі виявлення невідповідності даних щодо вступника або 

неякісного сканованого документу (фотокопії), вступника буде 

проінформовано про це на електронну пошту, з якої надійшов мотиваційний 

лист. 
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ІІІ. Вимоги щодо оформлення мотиваційного листа 

3.1. Мотиваційний лист оформлюється як суцільний структурований 

текст, відповідно до вимог жанру.  

Текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 

1,25-1,5, розмір шрифта 12-14, обсяг 1-2 аркуші формату А4, поля: ліве – 30 

мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм, вирівнювання – по ширині. 

3.2  Структура мотиваційного листа повинна містити «шапку», 

звертання, вступ, основну та заключну частини. 

"Шапка" - частина листа, де містяться відомості про адресата (назва 

закладу  освіти, прізвище та ініціали особи, якій адресується лист) та 

адресанта (прізвище, ім’я, по-батькові, адреса для кореспонденції та 

електронна адреса, номер телефону) — яка розташовується у правому 

верхньому куті листа 

Звертання призначене для надання листу офіційного характеру та 

привертання увагу адресата (наприклад: "Шановний Андрію 

Анатолійовичу!"). Звертання виділяється напівжирним шрифтом та/або 

курсивом і вирівнюється по центру. 

 Вступ - коротка вступна частина передбачає окреслення напряму 

викладу, має містити мету написання мотиваційного листа. Вступ 

розміщується через один рядок після звертання, який є першим абзацом листа. 

У цьому абзаці викладається його мета і причина написання (наприклад: 

"Звертаюся до Вас у зв'язку з..."). У цій частині коротко пояснюються причини 

обрання Коледжу і як навчання у ньому сприятиме професійному розвитку і 

зростанню абітурієнта.  

Основна частина починається з другого абзацу мотиваційного листа та 

може складатися з двох-трьох абзаців. Її можна розпочати з характеристики 

професійних цілей вступника, описати, що саме його цікавить в обраній ним 

освітньо-професійній програмі, ким він себе бачить після завершення 

навчання тощо. Потрібно розкрити свої знання щодо майбутньої 

спеціальності. У наступному абзаці вступнику потрібно описати: 

 • якщо є власні досягнення, що стосуються обраної спеціальностії, 

варто про це написати (успіхи у навчанні, участь у проєктах і майстеркласах, 

володіння іноземними мовами та інше);  

• здобуті знання та навички, які допоможуть при навчанні на обраній 

спеціальності; • хороші академічні результати з певних предметів, які 

пов’язані з освітньо-професійною  програмою та ін. 

 • викласти план реалізації цілей та те, як  навчання в  коледжі 

допоможе в його реалізації.  

Важливою складовою мотиваційного листа може бути інформація про 

особисті навички, необхідні для здобуття окремих професій та подальшої 

успішної роботи за фахом (чи комунікабельна ви людина, чи знаходе спільну 

мову в колективі, чи є стимул навчатися та розпочинати власний проєкт. ).  

 Заключна частина має завершуватись підсумком у два-три речення, 

які підтверджують готовність вступника навчатися і вказують на його 

впевненість у правильному виборі освітньої програми  



 

 

3.3 Вимоги до написання мотиваційного листа: 

1) зміст повинен бути лаконічним, в якому коротко наведено важливі 

деталі, факти, цифри; 

2) лист повинен бути коротким, зрозумілим та легким для читання стиль 

викладу думок має бути стислим з використанням найменшого числа 

слів;  

3) має бути представлена чітка структура листа, текст якого бажано 

розбивати на абзаци, кожен з яких має містити певну концепцію;  

4) в листі неприпустимим є наявність емоційного відтінку, необхідно 

прагнути стриманості, розважливості, серйозності, практичності;  

5) простота у викладі думок;  

6) в листі має відображатися аналіз кореляції цілей абітурієнта з 

можливостями коледжу; 

7) небажаною є наявність орфографічних і стилістичних помилок.  

 Зразок оформлення мотиваційного листа подано у Додатку (дивись 

додаток 1) 

 

IV. Критерії рейтингування мотиваційного листа 

4.1. Мотиваційний лист вступника не оцінюється. Комісією, під час 

рейтингування мотиваційних листів, визначається рівень мотивації 

вступника. 

Зокрема враховується: 

1. Логіка викладення думок 

2. Змістовність  наведених аргументів 

3.Коректність  та загальне оформлення тексту 

4. Відповідність чіткої структури листа 

5. Рівень мотивації  

6. Оригінальність викладення матеріалу  

7. Рівень цілепокладання (розуміння цілей та шляхів реалізації) 

8. Рівень усвідомлення відповідності якостей вступника та вимогам до 

обраної спеціальності;  

9.Грамотність 

4.2 Мотиваційний лист є основним документом для формування рейтингу 

вступників на місця за кошти фізичних або юридичних осіб для здобуття 

освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр 

Таблиця 1 
Критерії рейтингування  мотиваційного листа 

Рівень 

мотивації 

Виконання умов структури та порядку 

написання листа 

Низька мотивація Вступник демонструє  невмотивованість до 

навчання, не розуміє основних аспектів 

обраної спеціальності; в тексті листа 

відсутнє пояснення щодо планів 

застосування здобутих під час навчання 

фахових компетентностей, містяться 

орфографічні помилки . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Робота комісії з розгляду мотиваційних листів 

5.1. Склад Комісії з розгляду мотиваційних листів, затверджується 

Головою Приймальної комісії Коледжу . 

5.2. Після отримання мотиваційного листа вступника, Комісія 

проводить засідання, на якому розглядає мотиваційний лист в термін не 

пізніше дати оприлюднення  рейтингових списків вступників. 

5.3. Затвердження рейтингу мотиваційного листа приймається простою 

більшістю членів Комісії. 

Рішення комісії вважається легітимним, якщо голосувало більшість 

членів її складу. 

5.4. В ході розгляду мотиваційних листів ведеться протокол засідання, 

який підписується Головою комісії. 

Під час засідання формується відомість, що є невід'ємною складовою 

протоколу засідання Комісії, в яку записуються дані вступника та рейтинг 

його мотиваційного листа. Відомість рейтингування мотиваційних листів 

підписується всіма членами Комісії. 

5.5. Голова комісії з розгляду мотиваційних листів в той же день після її 

засідання передає в електронному та друкованому вигляді протокол засідання 

Комісії відповідальному секретарю Приймальної комісії коледжу, витяг з 

Помірна мотивація Вступник демонструє посередню мотивацію 

до навчання  розуміє в деякій міріосновні 

аспекти обраної спеціальност в тексті листа, 

дає в не повній мірі  пояснення щодо планів 

застосування здобутих під час навчання 

фахових компетентностей, містяться 

незначні орфографічні помилки . 

Середня  мотивація Текст мотиваційного листа не завжди 

послідовний та структурований; вступник 

демонструє мотивацію до навчання, може  

окреслити які фахові компетентності, 

отримані під час навчання, допоможуть  

йому реалізувати професійні та кар’єрні 

плани 

Висока  мотивація Текст мотиваційного листа чіткий, не 

містить граматичних помилок, послідовний 

та лаконічний; вступник розуміє  

специфіку роботи за обраною спеціальністю;  

абітурієнт має високу  

мотивацію до навчання та може пояснити як 

навчання за обраною  

освітньо-професійною 

програмою допоможе його професійній 

реалізації 



 

 

якого у вигляді таблиці з прізвищами абітурієнтів та рейтингом мотиваційних 

листів оприлюднюється на інформаційному стенді Приймальної комісії. 

5.6. Зарахування абітурієнтів за результатами розгляду мотиваційних 

листів здійснюється відповідно до Правил прийому. 

 

 

 

 

 

VI. Права вступника 

6.1. Усі спірні питання, пов'язані з рейтингуванням мотиваційних листів 

вступників вирішуються на засіданні Апеляційної комісії за відповідною 

заявою вступника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний секретар  

Приймальної комісії  

ВСП "Охтирський фаховий коледж СНАУ"           Наталія КОШЕЛЬ 
  



 

 

Додаток 1  

Директору  

Відокремленого структурного підрозділу 

“Охтирський фаховий коледж СНАУ” 

Ставицькому Андрію Анатолійовичу 

Більченко Романа Васильовича 

Полтавської обл. Пирятинський р-н 

с. Іванці. вул. Петлюри 22. 

е-пошта: klas.grup2022@gmail.com 

телефон: +380(99)ххх хх 01 

 

Вельмишановний пане директоре 

 

Звертаюся до вас з приводу вступу на навчання до Відокремленого 

структурного університету «Охтирський фаховий коледж Сумського 

національного аграрного університету» за освітньо-професійною програмою 

«Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання» зі 

спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія  з метою отримання 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра з будівництва 

та цивільної інженерії . 

Упевнений, що отримання ступеня фахового молодшого бакалавра за 

обраною спеціальністю є шансом в зростанні мого як професійного, так і 

інтелектуального рівня. Впевнений, що саме під час навчання в Охтирському 

фаховому коледжі я отримаю необхідні для подальшого професійного 

розвитку знання і навички в обраній галузі.  

Вибір саме вашого закладу фахової передвищої  освіти є достатньо 

усвідомленим. Внаслідок спілкування з випускниками даного закладу освіти, 

я прийшов до висновку, що саме в Охтирському фаховому коледжі викладачі 

надають високий рівень знань, умінь і навичок необхідних, як для 

професійної діяльності, так і для подальшого навчання в закладах вищої 

освіти. Я впевнений, що набуті мною під час навчання в коледжі знання  

зможу використати в майбутньому для  відновлення зруйнованих рашистами 

міст і сіл, для підняття з руїни підприємств та інфраструктури моєї країни.  



 

 

Плекаю надію, що отримані мною під час навчання в Охтирському 

фаховому коледжі теоретичні знання та практичні навички сприятимуть 

впровадженню в життя новітніх світових технологій в галузі будівництва та 

експлуатації обладнання та систем газопостачання, теплопостачання та 

вентиляції житлових будинків, промислових та громадських об’єктів. 

Маю достатньо високі бали з математики, фізики, хімії, англійської 

мови, брав участь в роботі гуртка „Експериментальна і теоретична фізика” 

МАН, про що маю відповідній диплом та нагороди, які надіслав на 

електронну пошту закладу освіти. 

Дякую за розгляд мотиваційного листа та моєї кандидатури для вступу 

до ВСП «Охтирський фаховий коледж Сумського національного аграрного 

університету». 

 

З повагою                          Більченко Роман Васильович 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Директору  

Відокремленого структурного підрозділу 



 

 

“Охтирський фаховий коледж СНАУ” 

Ставицькому Андрію Анатолійовичу 

Кошель Артема Григоровича 

м.Охтирка, вул. Низова,5 

е-пошта koshel8660@gmail.com 

телефон :099-56-30-554 

 

Шановний  Андрію Анатолійовичу! 

Я пишу цей мотиваційний лист, бо прагну навчатися у Відокремленому 

структурному підрозділі «Охтирський фаховий коледж СНАУ» за 

спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.  

Як я дізнався, потрапити на навчання на зазначену спеціальність дуже 

непросто, оскільки при вступі абітурієнти мають високі бали, а кількість місць 

обмежена. Однак, я дуже хочу навчатися саме за цією спеціальністю. 

Я не лише маю хороші оцінки з профільних предметів, такі як 

математика, інформатика та ін., але й також цікавився навчальними 

дисциплінами цієї спеціальності, які не входять у шкільну програму. Зокрема, 

мене зацікавили такі напрямки як економічний аналіз, бухгалтерський облік  

менеджмент, маркетинг. 

Я завжди хотів бути підприємцем і вважаю, що ваш заклад освіти може 

допомогти мені перетворити свою мрію в реальність. На мою думку, 

успішний підприємець повинен бути впевненим, відкритим, креативним, 

пристрасним та здатним до ризику. 

Зокрема, мені сподобалось, що Ваш коледж проводить семінари, 

зустрічі та конференції із залученням представників бізнесу, які відкривають 

практичний досвід щодо вирішення економічних та соціальних проблем 

суспільства. Ознайомившись із Вашим сайтом, я також з’ясував, що студенти 

отримують можливість проходити стажування і вивчати бізнес на практиці. 

Я щиро прагну навчатися саме у Вашому коледжі, бо переконаний, що 

спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність допоможе 

мені розвинути себе як професіонала, лідера команди та виховати навички 

спілкування, які необхідні для моєї майбутньої кар’єри. 

Закінчивши Ваш коледж, я можу прокласти шлях до своєї мрії, оскільки 

освітньо-професійна програма фахового молодшого бакалавра 
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«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» допоможе мені набути 

навички та здобути знання, необхідні, щоб стати успішним підприємцем чи 

бізнес-консультантом. 

Я також прагну брати активну участь у громадському житті Вашого 

коледжу, бо це допоможе мені навчитися нести відповідальність не тільки за 

себе, але і за весь колектив, який, на мою думку, є важливим для керівника 

бізнесу.  

Я знаю, що навчання за спеціальностю 076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність є складним завданням, однак я переконаний, що зможу 

протистояти будь-яким перешкодам та досягнути значних успіхів. 

Дякую за ваш час та увагу. Я сподіваюся стати частиною Вашого 

студентського колективу. 

 

З повагою _________________Кошель Артем Григорович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директору  

Відокремленого структурного підрозділу 

“Охтирський фаховий коледж СНАУ” 

Ставицькому Андрію Анатолійовичу 



 

 

Кошель Аріни Григорівни 

м.Охтирка, вул. Низова,5 

е-пошта koshel8660@gmail.com 

телефон :099-56-30-554 

Шановний  Андрію Анатолійовичу! 

Я звертаюсь до Вас з приводу вступу до Відокремленого структурного 

підрозділу «Охтирський фаховий коледж Сумського національного аграрного 

університету» за освітньо-професійним ступенем  фаховий молодший 

бакалавр зі  спеціальності  051Економіка.  

 У житті кожної людини настає момент прийняття важливих рішень , які 

визначають його подальший шлях. Питання вибору професії, безсумнівно є 

таким. Деякі при виборі професії , приділяють увагу заробітку , попиту , ну а 

найрідше обирають для душі, те , що їм ближче . Для себе я обрала 

спеціальність 051 Економіка , тому що вважаю , що ця професія найбільш 

підходить для мене .  

Я майбутній економіст. Дана спеціальність присвячена органічному 

поєднанні економічної діяльності та її результатів. Здається , що економічна 

система -  це складно: відносини між багатьма учасниками ринку, зв’язки 

між підрозділами в межах підприємства. А отже розібратись в такій системі - 

важко. Проте, це цілком можливо! Більш того – надзвичайно цікаво! Мене  

надзвичайно цікавить  можливість у майбутньому навчитись аналізувати 

економічні явища, ставити «діагнози» та визначати шляхи розвитку на основі 

економічних показників, знати можливості та обмеження об’єкту і планувати 

шляхи його зростання. Особливо зараз , коли нам буде необхідно 

відновлювати нашу рідну українську економіку. 

Саме тому я хочу вступити до Відокремленого структурного  підрозділу 

«Охтирський фаховий коледж Сумського національного аграрного 

університету» на спеціальність 051 Економіка.  

Про Охтирський фаховий коледж я чула раніше від своїх друзів та 

родичів. Мама моєї  знайомої подруги працює економістом  на 

підприємстві. Від неї я багато довідалася про цю професію. На мою думку , 

успішний економіст повинен бути лідером, стратегом та відмінним 
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управлінцем. Цими якостями я володію. Мене постійно обирали в школі 

старостою класу, постійно  приймала участь в шкільному самоврядуванню. 

Отже , я хочу  бути студентом Вашого коледжу ось чому : 

1. Я мешкаю в Охтирському районі , тому мені зручно діставатися до 

місця навчання. 

2. Саме в Відокремленому структурному  підрозділі «Охтирський 

фаховий коледж Сумського національного аграрного університету» можна 

отримати спеціальність 051 Економіка. 

3. Фахівці економічної сфери завжди серед лідерів по затребуваності на 

ринку праці : вони потрібні найрізноманітнішим підприємствам у будь-якій 

сфері бізнесу,державним органам влади, державним та фінансовим 

установам. 

4. Як свідчать дані випускників Відокремленого структурного  

підрозділу «Охтирський фаховий коледж Сумського національного аграрного 

університету» їх професійний рівень не гірший , нуж випускників інших 

коледжів. Це означає , що викладачі Вашого коледжу  досить сильні і не 

поступаються іншим коледжам. 

5. Після закінчення коледжу є можливість продовжити навчання в 

Сумському  національному аграрному університеті і отримати повну вищу 

освіту. 

Тому, враховуючи перелічені чинники , я твердо вирішила вступати  до 

Відокремленого структурного підрозділу «Охтирський фаховий коледж 

Сумського національного аграрного університету» . Отже завдяки своїм 

знанням та прагненням, а також з Вашою допомогою хочу гордо нести звання 

студента Відокремленого структурного  підрозділу «Охтирський фаховий 

коледж Сумського національного аграрного університету»  та побудувати 

власне успішне майбутнє. 

З повагою ……………………………………Кошель Аріна Григорівна……… 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директору  

Відокремленого структурного підрозділу 

“Охтирський фаховий коледж СНАУ” 

Ставицькому Андрію Анатолійовичу 



 

 

Більченко Романа Васильовича 

Полтавської обл. Пирятинський р-н 

с. Іванці. вул. Петлюри 22. 

е-пошта: klas.grup2022@gmail.com 

телефон: +380(99)ххх хх 01 

 

Шановний АндріюАнатолійовичу! 

 

  Звертаюся до Вас з проханням розглянути мій мотиваційний лист та 

сподіваюся на позитивне рішення щодо мого зарахування на навчання до 

Відокремленого структурного підрозділу «Охтирський фаховий коледж 

Сумського НАУ» за спеціальністю 208 Агроінженерія.  

Цього року я закінчив навчання у Охтирській ЗОШ І-ІІступенів№9. 

Протягом навчання   цікавився різними професіями, однак найбільше мене 

цікавлять професії, пов”язані з технікою. Я маю досить високі оцінки з 

української мови та літератури, математики, фізики, історії та з інших 

предметів, які, на мою думку, є важливими для майбутньої професії .  

Моє перше знайомство з Вашим закладом почалося ще в школі, коли 

до нас приїздили викладачі та студенти Вашого коледжу, які надавали 

інформацію щодо навчання у Відокремленому структурному підрозділі 

«Охтирський фаховий коледж СНАУ». Також я мав можливість відвідати 

Ваш коледж та ознайомитися з матеріально-технічною базою і 

поспілкуватися зі студентами. З даних, які я отримав та знайшов на веб-сайті 

коледжу, мені вдалося скласти основну картину, яка допомогла  зробити 

вибір. Я розумію, що обрана мною професія дуже потрібна для суспільства 

та відіграє дуже важливу роль у розбудові нашої країни, але потребує 

високого рівня професійних знань та навичок, які, на мою думку, зможу 

отримати під час навчання у Відокремленому структурному підрозділі 

«Охтирський фаховий коледж СНАУ». 

 Моє прагнення навчатися за спеціальністю 208 Агроінженерія і 

здобути освітньо-професійний ступінь  фаховий молодший бакалавр – є 

обґрунтованим, оскільки для того, щоб стати висококваліфікованим 

фахівцем на підприємстві, вміти організовувати технологічний процес з 



 

 

виробництва сільськогосподарської продукції, забезпечувати її якість, 

необхідно мати спеціальні знання з професійних дисциплін, вивчати нові 

технології в цій галузі. Також мою зацікавленість викликала можливість 

студентами коледжу проходити практику на підприємствах різних країн 

Європейського Союзу. Це дає можливість ознайомитися з передовими 

світовими технологіями в галузі. 

Спілкуючись зі старшими товаришами, які вже є студентами 

Відокремленого структурного підрозділу «Охтирський фаховий коледж 

СНАУ», я дізнався, що в даному коледжі можна не лише здобути ґрунтовні 

знання із обраної спеціальності, а й мати умови для свого всебічного 

розвитку як особистості – це і різноманітні спортивні секції, гурток 

художньої самодіяльності, волонтерська діяльність та ін. Під час навчання в 

школі я займався у спортивній секції та брав участь у художній 

самодіяльності, а також був членом учнівського самоврядування. 

Саме тому, я дійшов висновку, що Відокремлений структурний 

підрозділ «Охтирський фаховий коледж СНАУ». є найкращим закладом для 

реалізації моєї мрії та розкриє мій потенціал. На завершення хотілося б 

сказати, що якщо я стану студентом Відокремленого структурногоу 

підрозділу «Охтирський фаховий коледж СНАУ», то обіцяю бути гідним 

членом студентського колективу. 

Дуже дякую, що розглянули мою заяву. Я з нетерпінням чекаю Вашої 

позитивної відповіді.  

 

 

З повагою_____________          Більченко Роман Васильович 
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