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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 підрозділу «Охтирський фаховий коледж Сумського 

національного аграрного університету» . 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 
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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 
 


