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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 
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