
Мотиваційний лист  

на спеціальність «Агроінженерія» 

(освітній ступінь «бакалавр») 

Ректору 

Миколаївського НАУ 

В’ячеславу ШЕБАНІНУ 

адресант (прізвище, ім’я, по-батькові, 

адреса для кореспонденції та електронна 

адреса, номер телефону) 

 

Шановний В’ячеславе Сергійовичу! 

Звертаюся до Вас з проханням розглянути мій мотиваційний лист та 

сподіваюся на позитивне рішення щодо мого зарахування на навчання на 

інженерно- енергетичний факультет Миколаївського національного аграрного 

університету за спеціальністю «Агроінженерія». 

Цього року я закінчив навчання у «Назва школи». Протягом навчання у 

школі я цікавився різними професіями, однак найбільше мене зацікавила 

агроінженерія. Я маю високі оцінки з української мови та літератури, 

математики, фізики, історії та з інших предметів, які, на мою думку, є 

важливими для професії агроінженера.  

Я вирішив вступити до Миколаївського національного аграрного 

університету, який вважаю одним з найкращих університетів України. Я 

витратив багато часу на ознайомлення з навчальними програмами і 

можливостями різних університетів, і нарешті обрав саме Ваш університет 

серед інших університетів. 

Моє перше знайомство з вашим університетом почалося ще в школі, до 

нас приїздили викладачі та студенти Вашого університету, які надавали 

інформацію щодо навчання у Миколаївському національному аграрному 

університеті. Також я мав можливість відвідати Ваш університет та 

ознайомитися з матеріально-технічною базою і поспілкуватися зі студентами. 



З даних, які я отримав та знайшов на сайті Вашого університету, мені вдалося 

скласти основну картину, яка допомогла мені зробити вибір. Спеціальність 

«Агроінженерія» на сьогоднішній день відіграє дуже важливу роль у розбудові 

нашої країни. Я знаю, що студентів залучають до дослідницьких проектів 

університету, університет стимулює розвиток професійних та  

підприємницьких здібностей студентів, скеровуючи їх для проходження 

практики до різних компаній, де вони мають можливість вдосконалити свої 

здібності та навчитись новому. Саме тому, я прийшов до висновку, що 

Миколаївський національний аграрний університет є найкращим закладом для 

реалізації мого потенціалу. 

На завершення хотілося б сказати, що якщо я стану студентом вашого 

університету, я обіцяю бути гідним членом студентського колективу. 

Дуже дякую, що розглянули мою заяву. Я з нетерпінням чекаю вашої 

позитивної відповіді. 

 

З повагою, ______________ 


