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Шановна приймальна комісіє 

 Новоград-Волинського медичного фахового коледжу! 

Я,  (ПІБ, дата народження та адреса)…..,  звертаюся до вас з приводу 

вступу на спеціальність 223 Медсестринство, спеціалізація (вказати 

«Лікувальна справа» та/або «Сестринська справа»), у якій я дуже 

зацікавлений(-а) і переконаний(-а), що навчання у вашому закладі є моїм 

шансом/мрією збагатити свої знання, зростати особисто і професійно та 

зробити свій внесок у розвиток охорони здоров’я.  

Професія медика мене цікавить давно/недавно, тому що….(пояснити 

чому). Останні роки навчання у (повна назва ЗЗСО)  я більше уваги приділяв (-

ла) таким заняттям як: (вказати, чому більше надавали перевагу)… 

переконаний(-а), що це буде важливим для мене, як для майбутнього(-ї) 

фельдшера/ сестри медичної.  Я маю високі/достатні бали з предметів: (вказати 

предмети)…..  

Також я активно займаюся (вказати конкретно чим любите 

займатися)…., тому що переконаний(-а), що це допоможе мені у навчанні. 

Я знаю, що цей заклад освіти має гарну репутацію, високий рейтинг 

успішності, гарне матеріально-технічне забезпечення. Викладачі 

використовують  інтерактивні та хмарні технології  навчання, що допомагає у 

сучасній освіті здобути ґрунтовні знання.  

Навчаючись у  медичному коледжі, хочу також брати активну участь у 

студентському житті, займатися волонтерською діяльністю, (можна вказати 

ваші захоплення та заняття, якщо такі є)…..  Мрію подолати перешкоди і 

досягти  поставлених цілей у навчанні та професійному розвитку. 

Я впевнений(-а), що знання, які я отримаю у вашому закладі, успішно 

застосовуватиму в майбутньому, щоб стати справжнім фахівцем у галузі 

охорони здоров’я. 
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Тож  щиро прагну навчатися у  коледжі за обраною спеціалізацією 

(вказати «Лікувальна справа» та/або «Сестринська справа»), що в 

майбутньому допоможе мені стати висококваліфікованим медичним 

працівником та рятувати життя людей.  

Я переконаний(-а) у тому, що навчання саме у Новоград-Волинському 

медичному фаховому коледжі сприятиме моєму розвитку.  

Дуже (щиро) дякую, що розглянули мою заяву та сподіваюся на 

позитивну відповідь.  

 

З повагою, _______________ 

 

 

 

 

  


