
Голові приймальної комісії 

Сумського НАУ Ладиці В.І. 

ПІП______________________ 

адреса для кореспонденції_________________ 

ел.адреса_______________________________ 

номер телефону_________________________ 

 

Добрий день, Володимире Івановичу! 

 

Я, ___________________________________________, звертаюся до Вас у 

зв’язку з великим бажанням вступити на магістерську освітню професійну 

програму підготовки магістрів за спеціальністю 181 «Харчові технології» 

Сумського національного аграрного університету. 

Хочу зазначити, що мій вибір освітньої програми та спеціальності є 

цілком свідомий, оскільки я навчався(навчалася) на цій спеціальності на 

бакалаврській програмі «Харчові технології». Здобуття освітнього рівня 

«Магістр» зі спеціальності «Харчові технології» дозволить мені поглибити та 

розширити набуті знання та практичні навички, які були отримані на 

попередньому рівні освіти. 

Бажання стати фахівцем-науковцем в галузі харчових технологій 

сформувалося ще під час навчання в бакалавратурі. У мене є багато знайомих, 

які закінчили магістратуру за цією спеціальністю. Це фахівці, які працюють в 

харовій галузі. Я мрію стати студентом (кою) магістратури Сумського 

національного аграрного університету, бо цей університет багато співпрацює із 

міжнародними університетами, займає високі позиції у міжнародних рейтингах 

університетів і високо цінується за кордоном. Я хочу стати фахівцем, який 

здатен  вирішувати науково-інженерні завдання виробництва і працювати в 

галузі харових технологій для розвитку України. У мене є велике бажання 

займатися науковими дослідженнями з розробки нових видів харчових 

продуктів, розробляти нові технологічні процеси отримання безпечних та 

корисних харчових продуктів. Я впевнений(впевнена), що для цього необхідно 



опанувати дисципліни магістерського курсу на високому рівні. Мій вибір 

обґрунтований, виважений та доцільний.  

Я вважаю, що навчання на освітньому рівні «Магістр» зі спеціальності 

«Харчові технології» в СНАУ допоможуть сформувати в мені ті навички та 

вміння, які в майбутньому сприятимуть моїй успішній кар’єрі, стануть міцним 

фундаментом для моєї  майбутньої  професії. 

За час навчання на бакалавраті, я приймав(приймала) участь у 

різноманітних заходах, круглих столах, конференціях. У мене є бажання і 

вміння працювати самостійно або у команді, також можу вільно спілкуватись з 

людьми. Я полюбляю брати участь у різноманітних громадських та молодіжних 

заходах, які відбуваються у СНАУ. Вважаю, що моя активна громадянська 

позиція сприятиме особистому росту та розвитку здібностей, що в майбутньому 

стане базою моєї фахової праці. 

Навчання у Вашому університеті – це чудова можливість здобуття 

перспективної, визнаної на ринку праці спеціальності, яка втілить мою 

найзаповітнішу мрію – «лікувати» людей здоровою їжею.  

Хочу подякувати, що розглянули мій лист і сподіваюсь на Вашу 

позитивну відповідь. 

З повагою,__________________ 


