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Шановний В’ячеславе Сергійовичу! 

 

Звертаюсь до Вас з приводу вступу на другий (магістерський) рівень 

вищої освіти зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», у якій я дуже 

зацікавлений(на). На мою думку, професія землевпорядника є надзвичайно 

складною, проте набуває все більшої актуальності з кожним днем. Це 

пов’язано з дуже важливою роллю для суспільства – організації сталого 

використання земель, їх охорони, контроль за дотриманням земельного 

законодавства. Отримання освітнього ступеня магістра за освітньо-науковою 

програмою в одному з найпрестижніших аграрних університетів півдня 

України, є моїм шансом збагатити свої знання, зрости особисто і професійно 

та зробити свій внесок у розвиток геодезії та землеустрою в Україні у 

майбутньому.  

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.  

Я знаю, що викладачі кафедри землеробства, геодезії та землеустрою 

факультету агротехнологій мають наукові ступені та вчені звання, а також 

підтверджений високий рівень наукової та професійної, публікаційної 

активності. Викладачі кафедри є відомими практиками та фахівцями у сфері 

геодезії та землеустрою як в Україні, так і за кордоном. Вони приділяють 

значну увагу сучасним геоінформаційним технологіям та підходам до 

організації ефективного використання земель, інноваціям та підвищенням 

своєї кваліфікації як в Україні, так і закордоном. 

Для мене дуже важливо навчатися в університеті та мати можливість 

поєднувати навчання з землевпорядною практикою та науково-дослідною 

роботою, як важливим елементом навчального процесу, що дає змогу 

розробити нові та удосконалити існуючі підходи до організації ефективного 

використання земель. А завдяки Вашому університету у мене з’явиться така 

можливість. На сайті факультету агротехнологій зазначено, що партнерами 

університету по цій спеціальності є державні організації та відомі фірми, як 



ТОВ «ЮГЗЕМСЕРВІС», ТОВ «Дніпрогаз», ТОВ «Миколаївський  земельно-

кадастровий інститут» та ін. Саме завдяки цьому, Ваш університет може 

забезпечити мені найкращі ресурси та можливості для ефективного навчання. 

За час навчання на освітньому ступені «Бакалавр», я вже здобув певні 

базові навички з основ напрямків розвитку землекористування і 

землевпорядкування, земельного законодавства, технології проведення 

землевпорядних робіт, оформлення документації із землеустрою, 

користування програмою AutoCad, оброблення геодезичних вимірювань та 

складання графічної частини до документації із землеустрою. Також, 

приймав участь в університетських конференціях, у першому турі 

Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Земельний кадастр», у 

художній самодіяльності (спортивних заходах). Зауважу, що мені притаманні 

аналітичний склад розуму, точність, уважність, чіткість, відповідальність, 

вміння спілкуватися із людьми.  

Я планую брати активну участь у заходах Миколаївського НАУ разом 

із іншими представниками прогресивної молоді та долучитися до 

дослідження і розробки сучасних методик просторової організації сільських 

територій з кращими українськими науковцями та практиками, що 

викладають в університеті.  

На завершення хочу сказати, що я щиро прагну навчатися за 

спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій», щоб навчитися розв’язувати 

складні задачі і проблеми у відповідній сфері. Я переконаний(а) у тому, що 

навчання у Миколаївському національному аграрному університеті за 

освітньо-науковою програмою «Геодезія та землеустрій» найкращим чином 

сприятиме моєму розвитку як фахівця з геодезії та землеустрою високого 

рівня.  

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

на Вашу позитивну відповідь. 

 

З повагою, ______________ 


