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Шановний В’ячеславе Сергійовичу! 

 

Я пишу цей мотиваційний лист, адже прагну навчатися 

у Миколаївському національному аграрному університеті на освітньо-

професійній програмі «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Впевнений (-на), що навчатися 

на цій освітньо-професійній програмі цікаво, а знання та навички, які 

отримають здобувачі вищої освіти, є базисом для успішного професійного 

розвитку в майбутньому. Після ретельного перегляду цієї освітньо-

професійної програми я переконався(-лася), що її освітні компоненти є 

актуальними та цікавими. Мені особливо сподобалася дисципліна «управління 

персоналом», адже це саме та сфера, де я хотів(-ла) би спеціалізуватися. 

Уважно продивившись сайт новин Миколаївського національного 

аграрного університету, я з радістю дізнався(-лася), що університет постійно 

співпрацює з різними успішними підприємствами України, запрошує на 

лекційні та практичні заняття представників бізнесу, а здобувачі вищої освіти 

також відвідують підприємства для проведення занять в умовах виробництва. 

Це дуже цікава та корисна для розвитку практика. Я щиро прагну навчатися 

саме у Вашому університеті, бо переконаний(-на), що ця програма допоможе 

мені розвинути себе як професіонала та лідера, виховати навички комунікації, 

які необхідні для моєї майбутньої кар’єри. 

Закінчивши Миколаївський національний аграрний університет, я 

зможу прокласти шлях до своєї мрії, оскільки опанування освітньо-

професійної програми «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти дозволить мені набути навички 

та здобути знання, які є необхідними для побудови успішної кар’єри 

підприємця чи менеджера. 

Я також прагну брати активну участь у громадському житті 

Миколаївського національного аграрного університету, бо це допоможе мені 

навчитися нести відповідальність не тільки за себе, але і за весь колектив, який, 

на мою думку, є важливим для керівника бізнесу.  



У своєму шкільному житті я маю хороші оцінки з таких предметів як 

математика, іноземна мова, українська мова та література, а також цікавлюся 

іншими навчальними дисциплінами, які не входять у шкільну програму. Так, 

мене дуже зацікавлять такі дисципліни як менеджмент, маркетинг, управління 

персоналом. 

Я завжди хотів(-ла) стати менеджером, відчував(-ла) у собі сили 

ефективно управляти іншими людьми та ресурсами. Переконаний(-на), що 

ваш університет і конкретно ця освітньо-професійна програма допоможе мені 

перетворити мою мрію в реальність. Вважаю, що успішний менеджер повинен 

ефективно налагоджувати процес діяльності компанії, організовувати роботу 

та відповідати за ефективність її виконання, повинен ефективно працювати з 

людьми та перетворювати їх у команду для досягнення позитивного 

результату та виконання поставлених цілей. Успішний менеджер повинен 

слідкувати за розвитком компанії, підвищувати її прибуток, швидко реагувати 

на зміни ринку, слідкувати за нововведеннями. На мою думку, менеджер – це 

професія вродженого лідера, який повинен захищати інтереси усіх складових 

компанії: керівників, працівників та клієнтів. Впевнений(-на), що менеджер – 

це не тільки управлінець, а й стратег, новатор, людина з високими 

комунікаційними здібностями. 

Також я розумію, що в наш час швидких змін для того, щоб стати 

професіоналом своєї справи, потрібно ефективно поєднувати навчання та 

практичну роботу. Тому у вільний від навчання в школі час, я намагався(-лась) 

отримувати практичний досвід роботи менеджера, організуючи в школі 

волонтерський рух, допомагаючи в роботі своїм батькам, працюючи 

помічником менеджера у торговельному центрі. У мене також є грамоти та 

подяки за відповідальне ставлення до навчання, перемоги у спортивних 

змаганнях, активну життєву позицію. Отриманий практичний досвід у сфері 

менеджменту, організації та координації діяльності людей лише укріпив мою 

зацікавленість у здобутті вищої освіти у Миколаївському національному 

аграрному університеті на освітньо-професійній програмі «Менеджмент» 

спеціальності 073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти. 

Дякую за ваш час та увагу. Я знаю, що навчання на освітньо-професійній 

програмі «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти є складним завданням, однак я 

переконаний(-на), що зможу протистояти будь-яким перешкодам та досягнути 

значних успіхів. Мені дуже сподобалася фраза, яку я прочитав на Вашому 

сайті, що «Університет – це єдина родина студентів і науково-педагогічних 

працівників, яких об’єднує спільна мета, ідеї, прагнення». Я сподіваюся стати 

частиною студентського колективу та єдиної родини Миколаївського 

національного аграрного університету. 

 

З повагою, ___________________ 
 

 


