
Голові приймальної комісії 

Сумського НАУ Ладиці В.І. 

ПІП______________________ 

адреса для кореспонденції_________________ 

ел.адреса_______________________________ 

номер телефону_________________________ 

 

Шановний Володимире Івановичу! 

 

Я, _______________________________, хочу звернутись до Вас та 

повідомити про своє бажання вступити на бакалаврську освітню програму 

«Готельно-ресторанна справа» Сумського національного аграрного 

університету. Аналізуючи інформацію про спеціальності в різноманітних 

вітчизняних та іноземних навчальних закладах, свій вибір я зупинив(ла) на 

СНАУ. 

Я вважаю, що СНАУ- це сучасний навчальний заклад, в якому навчатися 

- мрія кожного свідомого українця. Особливо мене приваблює спеціальність, 

яка надасть мені можливість стати фахівцем у галузі готельно-ресторанної 

справи. Я вважаю, що мій вибір є свідомим і виваженим. Я мрію набути нові 

знання i в подальшому працювати на розвиток нашої держави, нести людям 

користь. Я впевнений(а), що саме ця спеціальність стане базою мого кар’єрного 

зростання і надасть впевненість у майбутньому. 

Я навчався (навчалася) у «назва школи». У процесі навчання я приділяв 

(приділяла) особливу увагу на вивчення української мови, математики, фізики, 

хімії, географії, біології, іноземної мови. Я вважаю, що ці предмети дадуть мені 

можливість  вступити та гідно навчатися на обраній освітній програмі. В 

подальшому я бажаю вивчати наукові досягнення та інноваційну діяльність в 

галузі готельно-рестораного господарства світового рівня, саме тому вибираю 

СНАУ. 

Я зацікавлений (зацікавлена) отримати вагомі знання, практичні навички 

в готельно-ресторанній справі, набути вміння роботи за фахом. Вважаю, що моя 



активна громадянська позиція сприятиме особистому росту та розвитку 

здібностей, які в майбутньому дозволять досягти успіху. З великим інтересом 

спостерігаю за Вашим закладом у розвитку молоді, організації різноманітних 

професійних та соціальних програм, волонтерській роботі. Мрію бути 

частиною тієї молоді, що навчається у Вашому закладі. 

Мене зацікавили навчальні дисципліни: ресторанні технології, готельні 

технології, обладнання для готельно-ресторанного обслуговування, організація 

ресторанного господарства та іноземна мова. Я вважаю, що саме ці дисципліни 

сформують знання, потрібні для оцінки ситуації та прийняття управлінських 

рішень в моєму професійному житті. Проходження різноманітних практик на 

підприємствах готельно-ресторанного господарства (передбачено навчальною 

програмою) допоможуть сформувати моє уявлення про майбутню професію. 

Паралельно я хочу вивчати іноземну мову. Я знаю, що в Вашому 

навчальному закладі приділяється велика увага i здобувачі освіти мають 

можливість доступу до сучасних програм з вивчення іноземної мови. Я 

розумію, що в умовах глобалізації успішним може бути тільки той фахівець, 

який орієнтується, як на внутрішній так і зовнішній ринки. А володіння 

іноземною мовою надасть мені можливість в подальшому бути 

комунікабельним i спілкуватися з фахівцями з інших країн. 

Здобуття вищої освіти – це неймовірно цікавий, але складний процес, 

який вимагає зусиль та старання. Але я мрію про майбутнє i переконаний(а), що 

саме в СНАУ зможу отримати максимум знань на обраній освітній програмі, 

стану гідним представником студентства i суспільства. 

Дякую за Вашу увагу та час. 

 

З повагою,__________________ 

 


