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Вельмишановний Володимире Івановичу! 

 

На сайті Сумського національного аграрного університету я прочитав 

інформацію про спеціальність Лісове господарство, якою дуже цікавлюся, і 

тому прошу Вас розглянути мою кандидатуру як майбутнього студента за 

відповідною спеціальністю.  

У 2022 році я закінчив Комунальну установу Сумська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів № 25. Найвищі оцінки маю з математики, української  

мови та літератури, інформатики, а також із таких природничих наук, як 

хімія, біологія та географія. Однак, найбільше цікавлюся саме математикою 

та біологією, які вивчав не лише в межах шкільної програми, але й 

самостійно, у тому числі на он-лайн ресурсах, завдяки яким отримав 

сертифікати про успішне проходження курсу «Автостопом по біології», 

«Математика. Просто», «Лайфхаки з біології». 

Професією лісівника я захопився п’ять років тому, коли вперше 

потрапив із класом на екскурсію до одного з лісгоспів. Лісничий розповів 

нам про вирощування та догляд за лісом, рубки та заготівлю деревини, захист 

від пожеж та браконьєрів. Відтоді я вирішив пов’язати своє майбутнє з лісом. 

Я завжди намагаюся бути в курсі розвитку лісового господарства, цікавлюся 

новинками, особливо цифровими технологіями контролю та обліку деревини. 

Мене дуже вразило, що кожне дерево, яке вивозиться з лісу, має чип із 

зашифрованою історією його вирощування.  

https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EDERA-OSVITORIA+Math101+2019/about


У школі я із задоволенням приймав участь у відкритих заняттях, 

присвячених Міжнародному дню лісів, громадських акціях «Відновимо лісі 

разом», «Ліси Сумщини в твоїх руках». Неодноразово виступав із доповідями 

щодо важливості лісів у повсякденному житті, небезпеки, яку може заподіяти 

людина свідомо чи несвідомо лісовій екосистемі, відвідував зустрічі з 

працівниками Обласного управління лісового господарства.  

Починаючи з 8 класу я став членом шкільного лісництва «Паросток». 

Ми вивчали види дерев, кущів, тварин та птахів, які мешкають в лісах 

Сумщини. Разом з іншими я навчився виготовляли шпаківні, огороджувати 

мурашники, заготовляти насіння. Взимку я допомагав підгодовувати диких 

тварин, а навесні висівали жолуді та каштани.    

Окрім цього, я старанно вивчаю англійську мову, оскільки розумію, що 

вона надзвичайно важлива та необхідна для тих, хто у майбутньому має 

намір працювати зі складними комп’ютерними технологіями. Дистанційне 

навчання дало змогу мені навчитися самоорганізації та опанувати роботу 

різних платформ для відвідування конференцій, вибінарів та он-лайн курсів. 

Протягом навчання в університеті я прагну досконало оволодіти 

спеціальністю «Лісове господарство» та в майбутньому внести вагомий 

внесок у розбудову України, оскільки ліси – є джерелом енергетичної 

незалежності та екологічної безпеки нашої країни.  

Я сподіваюся, що мені вдалося переконати Вас у своїх здібностях та 

вмотивованості до вивчення лісового господарства в Сумському 

національному аграрному університеті.  

10.07.2022 р. 

 

 

З повагою, Тарас Тарасенко                     _____________________ 
                                                                                                                      / підпис /  

 

 

!!! Цей приклад наведений для ознайомлення із загальними 

принципами написання мотиваційного листа. Не копіюйте текст цього 

листа і не використовуйте його при вступі до закладу освіти. 

Пам’ятайте, що успішний мотиваційний лист − це завжди особиста 

історія, що розповідає саме про Вас та відображає Вашу зацікавленість у 

вступі на ту чи іншу спеціальність!!! 

 


