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Шановний Володимире Миколайовичу!
Цього року я успішно завершив навчання у «назва школи» школі та
отримав атестат про повну середню освіту. Я завжди цікавився та захоплювався
мистецтвом, культурою, історією розвитку світової цивілізації.
Мій інтерес до культури, як вітчизняної, так і світової, підтримали
вчителі. Я був активним учасником предметних шкільних олімпіад, брав
активну участь у різних культурно-мистецьких заходах, які постійно
проводилися у нашій школі та в області.
Протягом двох років я навчався у Малій академії наук, що дало мені
можливість ґрунтовно вивчати питання історико-культурного розвитку регіону.
Участь у виконанні наукових проектів визначило мою впевненість у виборі
професії, яка обов’язково мала бути пов’язана із соціокультурною сферою.
Пошуки відповідної освітньо-професійної програми привели мене на сайт
Вашого університету, де я ознайомився з ОПП «Інформаційна, бібліотечна та
архівна справа». Мене особливо привабили в ній можливості професійно
опанувати навичками інформаційно-аналітичної роботи, які мають пріоритетне
значення для успішного формування громадянської позиції, морально-етичного
та духовно-патріотичного рівнів української людини. У даній освітньопрофесійній програмі мене також привабила перспектива вивчення сучасних
прикладних комп’ютерних технологій, програмних продуктів, інноваційних
інформаційних технологій та можливостей їх застосування в інформаційній та
культурній сферах.
Крім того, мене завжди приваблювала організаторська діяльність. Я часто
був ініціатором проведення конкурсів, вікторин, творчих вечорів, брав участь у
молодіжних громадських проєктах, які проводилися в нашому місті. Завжди з
радістю відгукувався на прохання друзів, приходив на допомогу
однокласникам.
Після перегляду різних сторінок сайту ЦНТУ я багато дізнався про цікаве
змістовне студентське життя в університеті. Знаю зі школи, що така
позанавчальна діяльність сприяє розвитку навичок командної роботи,
лідерських якостей та професіоналізму. Мрію про те, що з наступного
навчального року я зможу долучитися до участі в культурних, спортивних та
наукових заходах, які організовуються у Вашому освітньому закладі.
Завершуючи цього листа, хочу зазначити, що обіцяю бути старанним та
ініціативним студентом і в навчанні, і в житті студентського колективу.
Щиро дякую за уважне прочитання мого листа з надією на Вашу
позитивну відповідь.
З повагою

(Ім’я, прізвище)

