
Мотиваційний лист 

на спеціальність 101 Екологія 

(освітній ступінь «Бакалавр») 

 

 

Ректору Сумського НАУ,  

Голові приймальної комісії 

Володимиру ЛАДИЦІ 

 

адресант (прізвище, ім’я, по батькові,  

адреса для кореспонденції та 

електронна адреса, номер телефону)  

 

 

Шановний Володимире Івановичу! 

 

Мета написання мого листа (це велике бажання отримати вищу освіту 

або інше)________. Я є випускником школи _____, населеного пункту ____. 

Мій вибір припав на факультет Агротехнологій та природокористування 

Сумського національного аграрного університету тому, що (маю бажання 

вчитися на спеціальністі «Екологія»_або інше)_______. Освітня програма 

«Екологія» привернула мою увагу тим, що (має великий попит та можливості 

інтегруватися в міжнародну спільноту фахівців того ж напряму діяльності 

або інше)__________. Після закінчення університету я бачу себе 

(досвідченим фахівцем у сфері охорони довкілля з можливістю 

працевлаштування в державний/приватний сектор економіки або інше) 

_____________.  

Моїми професійними цілями є (набуття екологічно орієнтованих 

знань/вмінь, які дозволять мені впроваджувати екологічно чисті технології, 

методики та методи збереження і раціонального природокористування за 

фахом як в державі так і за кордоном або інше)_____________.  

Зараз в нашій країні йде війна, бойові дії завдають значної шкоди 

довкіллю. Пожежі, вибухи боєприпасів, ракет, горіння, розливи 

нафтопродуктів, захоплення ворогом атомних електростанцій – все це дуже 

небезпечно для екологічного стану території України. Я вважаю, що після 

нашої перемоги для екологів буде багато роботи: оцінка збитків та 

розрахунок відшкодувань, робота з відновлення екологічних систем, 

особливо заповідних територій, по яких пройшлася ворожа навала, та інше. 

Сайт університету та соцмережі розповіли мені, що на даній освітній 

програмі – багато практичної підготовки, практика проходить у природно-

заповідні об’єктах Сумщини.  



Моя зацікавленість екологічними питаннями почалась ( з ознайомлення 

під час уроків, участі в проектах або інше)_______ і проявляється (в бажанні 

продовжити навчання або інше)____. Я маю досвід участі в проектах 

(майстер-класах, гуртку, заходах) екологічного спрямування, а саме _______.  

Вважаю, що проблеми екології (безпеки навколишнього середовища, 

відновлення екосистем, ландшафтних екокорідорів, охорони довкілля, 

кліматичного менеджменту, управління природоохоронною діяльністю, 

відновлювальних джерел енергії, заповідної справи, рекреаційної діяльності, 

оптимізації впливів автотранспортного комплексу на довкілля, технологічних 

рішень в сфері природокористування, ліквідації деструктивного впливу 

воєнних дій, тощо) є актуальними та насущними з огляду на те, що _______.  

На мою думку, на зараз кліматоорієнтована (відновлювальна, 

охоронна) діяльність має першочергове значення у зв’язку з тим, що______. 

Хочу відмітити, що маю готовність приймати участь (продовжити приймати 

участь) у волонтерській діяльності екологічного спрямування, з метою 

________. Впродовж попередніх років навчання особливу увагу я приділяв 

(ла) вивченню ________, що буде корисним у навчання за спеціальністю 

«Екологія». Саме тому, взявши до уваги усі перелічені чинники, я й обрав 

(ла) спеціальність 101 «Екологія» для навчання на першому рівні у 

Сумському національному аграрному університеті. Впевнений (на), що моя 

цілеспрямованість (старанність, гарні комутативні навички, вмотивованість, 

тощо) допоможуть мені у досягнені своєї мети. 

 

З повагою, _____________ 


