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Шановний Володимире Івановичу! 

 

Я, (прізвище, ім’я, по-батькові), хочу звернутися до Вас та повідомити 

про своє свідоме бажання вступити на перший рівень (бакалавр) вищої освіти 

за спеціальністю 202 Захист і карантин росли, за освітньою програмою 

«Захист і карантин рослин» Сумського національного аграрного 

університету.  

Цього року я закінчив повну загальну середню освіту (назва закладу). 

Хочу запевнити Вас, що мій вибір освітньої програми та спеціальності є 

цілком свідомий, оскільки це важлива на сьогодні професія.  

Спеціальність 202-Захист і карантин рослин є надзвичайно актуальною, 

вона виходить на провідні позиції в сучасних агротехнологіях і є 

обов'язковою умовою для отримання високого врожаю. Ознайомившись з 

ОПП «Захист і карантин рослин» я зрозумів, що в процесі навчання студенти 

оволодівають знаннями за напрямками: ентомологія, фітопатологія та 

карантин рослин. Фахівці із захисту і карантину рослин забезпечують 

фітосанітарний контроль насіннєвого і садивного матеріалу, рослин, ґрунту, 

повітря; проведення науково-обгрунтованого супроводу щодо інтегрованого 

захисту сільськогосподарських культур від шкідливих організмів; надання 

консультативної допомоги спеціалістам господарств, фермерам і приватним 

господарям у проведенні заходів захисту сільськогосподарських культур від 

шкідливих організмів та дотримання їх контролю. Підготовка бакалаврів із 
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захисту і карантину рослин вкрай необхідна для роботи в державних 

обласних і районних інспекціях захисту рослин і карантину рослин, службах 

організації і прогнозу тощо.  

Спеціаліст із захисту рослин – престижна і затребувана професія, яка 

забезпечує отримання високої заробітної плати. Тому Я, впевнений, що 

отримання ступеня «Бакалавр» за обраною спеціальністю саме в Сумському 

національному аграрному університеті, є моїм шансом здобути 

висококваліфіковані знання за професією своєї мрії. 

Також, хочу зазначити, що я ретельно ознайомився зі складом 

викладачів університету та його матеріально-технічною базою. Хочу сказати, 

що я був дуже приємно вражений колективом викладачів, 100 % яких має 

науковий ступінь, вчене звання та практичний досвід роботи зі спеціальності, 

а перелік досить молодих керівників відділів або установ України, ще 

недавно випускників університету, говорить сам за себе. Крім того, мене 

вразили надзвичайні лабораторії, насичене наукове життя студентів та 

унікальні екскурсії на об’єкти, що пов’язані зі спеціальністю 202 Захист і 

карантин рослин. 

Зі свого боку також хочу запевнити Вас, що я буду брати активну участь 

у студентському житті університету, а саме проведенні різноманітних 

спортивних та наукових заходів, студентському самоврядуванні. 

Дякую за розгляд мотиваційного листа та моєї кандидатури для вступу 

до Сумського національного аграрного університету за спеціальністю 202-

Захист і карантин рослин. Переконаний, Ви пишатиметеся своїми студентами 

та майбутніми випускниками. 

Дуже дякую, що розглянули мою заяву і сподіваюсь на Вашу позитивну 

відповідь. 

 

З повагою 

Ваш майбутній студент (прізвище, ім’я, по-батькові) 
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