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Шановний Олександре Анатолійовичу! 

 

Звертаюсь до Вас у зв’язку з тим, що маю намір вступити до Фахового 

коледжу бізнесу та аналітики на освітню програму Фінанси, банківська справа 

та страхування. Прошу Вас розглянути мою кандидатуру, як майбутнього 

студента Коледжу за цією освітньою програмою.  

Хочу запевнити, що мій вибір майбутньої професії є цілком свідомим, 

оскільки в мене багато рідних та знайомих, які працюють за цією 

спеціальністю. З їх розповідей я зрозумів, наскільки цікавою та потрібною є ця 

робота. 

У червні цього року, я закінчив навчання у назва школи і отримав 

Свідоцтво про здобуття базової середньої освіти із середнім балом ____. У 

школі був учасником гуртка з фінансової грамотності, улюбленим заняттям для 

мене стало створення бізнес-планів. 

Маю певні досягнення у вивченні англійської мови, оскільки розумію, що 

це надзвичайно важливо для тих, хто має намір у майбутньому працювати в 

міжнародних компаніях. Як мені відомо, у Фаховому коледжі майбутні 

фінансисти поглиблено вивчають професійну англійську мову і завдяки цьому 

отримують можливість під час навчання стажуватись в найкращих фінансових 

компаніях, банках та страхових агентствах. 

Відвідавши День відкритих дверей, я зрозумів, що переваги навчання в 

Коледжі полягають у тому, що він є структурним підрозділом Національної 

академії статистики, обліку та аудиту – навчального закладу з потужною 

матеріально-технічною базою та висококваліфікованим професорсько-



викладацьким складом. На сайті Коледжу детально ознайомився з 

можливостями освітньої програми Фінанси, банківська справа та страхування, 

ще раз переконався, що не помиляюсь у виборі майбутньої професії. 

Зі свого боку також хочу запевнити Вас, що буду брати активну участь у 

студентському житті Коледжу, проведенні різноманітних культурних та 

спортивних заходів. 

Я сподіваюся, що мені вдалося переконати Вас у своїх здібностях та 

вмотивованості до вивчення фінансів у Фаховому коледжі бізнесу та аналітики 

НАСОА. Чекаю на Вашу позитивну відповідь щодо включення мене до складу 

студентів Коледжу. 
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