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Шановний  

На сайті  національного аграрного університету я з 

надзвичайним зацікавленням прочитав(ла) інформацію про бакалаврську 

програму за спеціальністю «Агрономія». У цьому мотиваційному листі я прошу 

Вас розглянути мою кандидатуру як майбутнього студента за цією спеціальністю. 

У цьому році, я закінчив(ла) навчання в «назва школи» школі і отримав(ла) 

атестат про повну середню освіту. Я завжди цікавився(лася) та 

захоплювався(лася) природничими науками, тому у школі посилено вивчав(ла) 

предмети, які є необхідними для професії агронома: біологію, хімію, фізику. Я 

маю високі бали з природничих наук, таких як біологія та хімія, приймав (ла) 

участь у змаганнях та олімпіадах з цих предметів, де займав(ла) призові місця 

«назва олімпіади/змагання». Так, наприклад, я зайняв(ла) перше місце на «назва 

олімпіади» і друге місце на «назва олімпіади» олімпіадах. Мене також дуже 

цікавить командна робота, участь у наукових та професійних заходах, що 

організовуються Вашим університетом, участь у громадській роботі, а також 

можливість допомагати в навчанні друзям та однокурсникам. Я впевнений  (на), 

що участь у цих видах діяльності допоможе мені на шляху до особистого 

зростання і розвитку моїх лідерських здібностей, які є необхідними для 

досягнення мети. 

Зацікавленість до агрономії виникла в мене завдяки моєму батькові, який 

працює на землі. Адже, професія агронома є однієї з затребуваних та почесних. 

Вирощувати продукти харчування для людства, особливо в такі важкі часи для 

України є надзвичайно актуальним та необхідним. Оскільки я мав(ла) інтерес до 

праці на землі, батько скерував мене в цьому напрямку і залучав мене до праці в 

полі. Зараз у мене є певні навички і знання, але я хочу удосконалити їх на 

науковій основі. Я переконаний(на), що навчальні дисципліни, які я буду вивчати 

в Вашому університеті допоможуть мені поглибити свої знання та стати 

висококваліфікованим фахівцем у цій справі, приносити користь своїй державі. 
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Я прагну поєднувати навчання з практикою, а завдяки Вашому 

університету в мене з’явиться така можливість. На сайті факультету 

агротехнологій зазначено, що студенти університету з цієї спеціальності мають 

можливість проходити практику в кращих фермерських господарствах 

Європейського Союзу, знайомитися з передовими світовими технологіями. Саме 

завдяки цьому, Ваш університет може забезпечити мені найкращі ресурси та 

можливості для ефективного навчання. 

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

невдовзі стати студентом  національного аграрного університету. 

 

З повагою, ______________ 
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