
Мотиваційний лист на спеціальність 181 «Харчові технології» 

 (освітній ступінь «магістр») 

Ректору 

Миколаївського НАУ 

В’ячеславу ШЕБАНІНУ 

адресант (прізвище, ім’я, по батькові,  

адреса для кореспонденції та електронна 
 адреса, номер телефону) 

 

Вельмишановний В’ячеславе Сергійовичу! 

 

Звертаюся до Вас з мотиваційним листом щодо можливості розглянути мою 

кандидатуру, як майбутнього здобувача вищої освіти за спеціальністю «Харчові 

технології» другого (магістерського) рівня освіти Миколаївського національного 

аграрного університету. З необхідною інформацією про магістерську програму 

підготовки за спеціальністю «Харчові технології», я ознайомився(лась) на сайті 

університету. 

Цього року я закінчив(ла) ЗВО ___________________________________ і 

отримав(ла) диплом за першим рівнем вищої освіти рівня «бакалавр» за 

спеціальністю _____________________________. Під час навчання за ОПП рівня 

«бакалавр», я отримав (ла) чітку уяву про свою професійну діяльність і хочу 

працювати на підприємствах харчової промисловості, навчитися розробляти та 

впроваджувати нові технології, створювати нові продукти харчування для здоров’я 

нашої нації.  

Я зрозумів(ла), що обрана мною професія дуже потрібна для суспільства, але 

потребує високого рівня знань та навичок і, на мою думку, може сформуватися під 

час навчання у Миколаївському національному аграрному університеті. Моє 

прагнення навчатися на другому освітньому (магістерському) рівні вищої освіти за 

спеціальністю «Харчові технології» є обґрунтованим, оскільки для кваліфікованої 

діяльності на будь-якому сучасному підприємстві харчової промисловості, слід 

мати спеціальні знання та навички з професійних дисциплін, вміння теоретично 

обґрунтовувати нові рецептури та технології в цій галузі. Все це потрібно для того, 

щоб стати справжнім професіоналом у своїй справі. 

На сайті факультету ТВППТСБ зазначено, що під час навчання в 

Миколаївському національному аграрному університеті є можливість поєднувати 

навчання з практикою не тільки на підприємствах України, а і різних країн 

Європейського Союзу. Така практична підготовка дозволить ознайомитися з 

передовими світовими технологіями. Теоретичні знання, чудова лабораторна база 

Миколаївського НАУ, закордонна практика, зможуть забезпечити мені найкращі 

ресурси та можливості для ефективного навчання, і, в подальшому, стати 

висококваліфікованим і конкурентоздатним фахівцем на ринку праці. 



Щиро дякую, що мали час для розгляду мого листа і сподіваюся невдовзі 

стати здобувачем вищої освіти Миколаївського національного аграрного 

університету. 

 

З повагою, ______________ 


