
ЗРАЗОК МОТИВАЦІНОГО ЛИСТА 

 

Ректору  Сумського НАУ,  

голові приймальної комісії   

Володимиру ЛАДИЦІ  

 

Адресат (прізвище, ім’я, по батькові, адреса 

для кореспонденції та електронна адреса, 

номер телефону) 

 

Шановний Володимире Івановичу! 

Звертаюся до Вас з приводу вступу на навчання до Сумського 

національного аграрного університету за спеціальністю 206 «Садово-паркове 

господарство», в чому дуже зацікавлена (зацікавлений). Отримання освітнього 

ступеня бакалавра в одному з найпрестижніших університетів України, є моїм 

шансом збагатити свої знання в питаннях фітодизайну, декоративної 

дендрології, ландшафтної архітектури, квітникарства, озеленення інтер’єрів, 

основ аранжування та в інших питаннях улюбленої спеціальності. Зрости 

особисто і професійно, зробити свій внесок в озелення міст і сіл нашої країни.  

У 2022 році я закінчила «Назва школи». Найвищі оцінки маю з 

української мови та літератури, інформатики, малювання, біології, географії, 

математики, англійської мови. Середній бал додатку до свідоцтва про здобуття 

повної загальної середньої освіти 10 балів. Брала участь у шкільних олімпіадах 

з таких предметів, як біологія, географія та математика. Також була учасником 

Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На Урок» з дисциплін: українська мова, 

українська література та біологія. Однак, найбільше цікавлюся саме, 

інформатикою, яку вивчала не лише в межах шкільної програми, але й 

додатково на курсах де ознайомилась з комп’ютерними програми для розробки 

дизайну. Закінчила художню школу. Деякі мої роботи були нагороджені на 

міських та регіональних конкурсах.  



Навчаючись в університеті, я хотіла б (хотів би) брати активну участь у 

студентському житті, зокрема, у студентському самоврядуванні, а також роботі 

гуртків вузу. Під час навчання в школі я була (був) старостою класу, брала 

(брав) участь в організації різноманітних культурно-масових заходів, у тому 

числі художній самодіяльності. Упевнена (упевнений), що такий досвід буде 

корисним і для студентського життя університету.  

Ознайомившись з сайтом я ретельного переглянула навчальні плани та 

ознайомилась (ознайомився) з дисциплінами, які мені доведеться вивчати вони 

мене зацікавили і відповідають моєму уявленню про обрану професію. 

Навчальна та виробнача практики допоможуть закріпити та поглибити здобуті 

знання з фахових дисциплін і навчитись використовувати їх у подальшій роботі 

в ботанічному саду про яку я мрію з дитинства. 

Обираючи навчальний заклад, я зупинилась саме на СНАУ оскільки з 

різних джерел чула (чув) про університет тільки позитивні відгуки про 

висококваліфікованих викладачів, прекрасну навчально-матеріальну базу, 

високий рівень практичної підготовки, активне і цікаве студентське життя, 

різноманітні спортивні заходи. Одного разу відвідувала університет особисто, 

мене вразила краса озелененої території вузу над якою працювали фахівці своєї 

справи.  

Я розумію, що саме Сумський національний аграрний університет 

забезпечить мені найкращі ресурси та можливості для ефективного навчання, 

тому прошу Вас розглянути мою кандидатуру, як майбутньої студентки 

(майбутнього студента) спеціальності 206 «Садово-паркове господарство». 

Дякую, що знайшли час на розгляд мого листа. Сподіваюсь на Вашу 

позитивну відповідь.  

З повагою, та найкращими побажаннями _________________. 

«___» серпень 2022 р.   

!!! 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!!! 

 


	C:\Users\User\Desktop\Мотиваційні листи 2022\Мотиваційний лист 206 садово-паркове-господарство.docx
	У 2022 році я закінчила «Назва школи». Найвищі оцінки маю з української мови та літератури, інформатики, малювання, біології, географії, математики, англійської мови. Середній бал додатку до свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти 10 ...
	Ознайомившись з сайтом я ретельного переглянула навчальні плани та ознайомилась (ознайомився) з дисциплінами, які мені доведеться вивчати вони мене зацікавили і відповідають моєму уявленню про обрану професію. Навчальна та виробнача практики допоможут...
	Обираючи навчальний заклад, я зупинилась саме на СНАУ оскільки з різних джерел чула (чув) про університет тільки позитивні відгуки про висококваліфікованих викладачів, прекрасну навчально-матеріальну базу, високий рівень практичної підготовки, активне...


