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Шановний В’ячеславе Сергійовичу! 

 

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

вищої освіти зі спеціальності 201 Агрономія, у якій я дуже зацікавлений(на). 

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 аграрної науки як в Україні, так і закордоном.  

На мою думку, професія агроном є надзвичайно складною, але дуже 

важливою для суспільства, адже основне його завдання – управління 

сільськогосподарським виробництвом та його вдосконалення. 

Я знаю, що викладачі кафедр факультету агротехнологій є відомими 

практиками та фахівцями в галузі сільського господарства. Вони значну 

увагу приділяють сучасним технологіям в агрономії, інноваціям та 

підвищенням своєї кваліфікації як і Україні, так і закордоном. 

Поцікавившись, я дізнався(лася), що випускники Вашого університету 

очолюють фермерські господарства, працюють на керівних посадах в 

провідних науково-дослідних установ та сільськогосподарських підприємств 

Півдня України.  

Тому прошу Вас розглянути мою кандидатуру, як майбутнього 

здобувача вищої освіти за цією спеціальністю. В поточному році я здобув(ла) 

перший бакалаврський рівень за спеціальністю (вказати назву), та 

вирішив(ла) продовжити навчання за другим (магістерським) рівнем вищої 

освіти за спеціальністю 201 Агрономія, оскільки в майбутньому бачу себе 

керівником фермерського господарства, посада якого передбачає здобуття 

повної вищої освіти. 

Для мене дуже важливо навчатися в університеті та мати можливість 

поєднувати навчання з агрономічною практикою та науково-дослідною 

роботою, як важливим елементом навчального процесу, що дає змогу 

розробити нові та удосконалити існуючі технології вирощування, переробки 

та зберігання продукції рослинництва. Тому я планую брати участь у заходах 

Миколаївського НАУ разом із іншими представниками прогресивної молоді 



та долучитися до дослідження і розробки сучасних інноваційних технологій 

вирощування насіння польових культур з кращими українськими науковцями 

та практиками, що викладають в університеті.  

Я переконаний(а), що навчальні дисципліни, які буду вивчати в 

Миколаївському національному агарному університеті, допоможуть мені 

стати висококваліфікованим фахівцем у цій справі та приносити користь 

своїй державі. 

Особливо цікавим для мене є вивчення дисциплін освітньо-наукової 

програми професійної підготовки, адже у майбутньому я бачу себе, 

насамперед, агрономом, який завдяки сучасним технологіям вирощування 

сільськогосподарських культур, підвищуватиме валові збори рослинної 

сировини в нашій країні. Як мені відомо, такі викладачі факультету 

агротехнологій як д. с.-г. наук, професор Гамаюнова В. В. та Федорчук М. І. є 

відомими фахівцями у галузі сільського господарства і вони зможуть мене 

багато чому навчити.   

Я впевнений, що знання, які я отримаю навчаючись у Вашому 

університеті можна буде застосовувати в майбутньому для того, щоб стати  

справжнім фахівцем з агрономії.  

На завершення хочу сказати, що я щиро прагну навчатися за 

спеціальністю «Агрономія», щоб навчитися розв’язувати складні задачі і 

проблеми у сфері агрономії. Я переконаний у тому, що навчання у 

Миколаївському національному аграрному університеті за освітньо-

науковою програмою «Агрономія» найкращим чином сприятиме моєму 

розвитку як фахівця з агрономії високого рівня.  

Дуже дякую, що розглянули мою заяву і сподіваюсь на Вашу 

позитивну відповідь. 

 

З повагою, ______________ 


