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Шановний В’ячеславе Сергійовичу! 

 

Я пишу цього мотиваційного листа, оскільки зацікавлений(на) у вступі на 

бакалаврську програму зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» у 

Миколаївському НАУ. Мій вибір спеціальності не є випадковим. Сьогодні в 

Україні без землевпорядника неможливо купити, продати землю, побудувати на 

ділянці будинок або підприємство. Спеціалісти-землевпорядники вкрай потрібні 

на завершальному етапі проведення земельної реформи як у селі, так і в місті. 

Перед тим як звернутись до Вас, я ретельного переглянув(ла) навчальні 

плани та ознайомився(лась) з дисциплінами різних закладів вищої освіти. Проте, 

Я усвідомив(ла), що саме Миколаївський НАУ підходить для мене найбільше з 

багатьох причин. По-перше, за даною спеціальністю підготовка здійснюється 

науково-педагогічними працівниками, які мають наукові ступені та вчені звання, 

а також підтверджений високий рівень наукової та професійної, публікаційної 

активності. По-друге, практика на базі землевпорядних підприємств і організацій 

та стажування за кордоном, проходження якої забезпечує Ваш університет, 

допоможуть мені здобути необхідні знання та навички. По-третє, в університеті 

проводиться систематичне навчання, яке буде покривати всі аспекти діяльності 

фахівця з геодезії та землеустрою – земельне право, земельний кадастр, 

землеустрій, геодезію, оцінку земель, впорядкування та управління земельними 

ресурсами. 

Я завжди цікавився(лась) науками про Землю, які відносяться до класу 

природознавчих наук, і тому у школі посилено вивчав предмети, які є 

необхідними для професії землевпорядника: математику та географію. Обрана 

мною спеціальність у повній мірі відповідає моїм навичкам і здібностям. Я маю 



просторове мислення та гарну зорову пам’ять. Вважаю себе відповідальним(ою) 

і організованим(ою). Мені притаманна уважність та акуратність. Маю хороший 

зір. Добре обізнаний(а) у роботі з комп'ютером (Wіndows, Місrоsft Wоrd, Ехсеl). 

Під час навчання в школі займав(ла) активну життєву позицію  

Зараз я відчуваю, що можливість навчатися і у майбутньому працювати в 

цій сфері для мене надзвичайно важлива. Я розумію, що обрана мною професія 

дуже непроста і потребує високого рівня знань та навичок, які, на мою думку, 

можуть сформуватися лише завдяки навчанню у Миколаївському НАУ. Я щиро 

прагну навчатися на бакалаврській програмі за спеціальністю 193 «Геодезія та 

землеустрій» для того, щоб розвинути високу майстерність у сфері геодезії, 

картографії, кадастру та землеустрою. 

Щиро дякую, що виділили час для розгляду мого листа та сподіваюся 

невдовзі стати студентом(кою) Миколаївського НАУ. 

 

З повагою, ______________. 


