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Мотиваційний лист 

на спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій» 

(освітній ступінь «Бакалавр») 

 

Шановний Володимире Івановичу! 

 

Звертаюся до Вас з приводу вступу на бакалаврську програму зі 

спеціальності ««Геодезія та землеустрій»», у якій я дуже зацікавлена. 

Хочу запевнити, що мій вибір освітньої програми та спеціальності є 

цілком свідомим,  я впевнена, що робота за цією спеціальністю – це не щоденні 

рутинні трудові будні, а справжнє покликання, яке супроводжуватиме мене усе 

життя. 

Я маю великі плани на майбутнє, я хочу здобути таку професію, яка буде 

приносити мені задоволення, яка не набридне мені через рік. Моя тітка, будучи 

землевпорядником, запропонувала мені опанувати цю професію. Мене це 

зацікавило, переглянувши неймовірну кількість інформації, я зрозуміла, що в 

майбутньому, сподіваюся, зможу стати головою Держгеокадастру, а потім, 

можливо,  посяду ще й вищу посаду. 

Для мене дуже важливо навчатися в університеті та мати можливість 

поєднувати навчання з землевпорядною практикою та науково-дослідною 

роботою як важливим елементом навчального процесу, що надає можливість 

розробити нові та удосконалити наявні підходи до організації ефективного 



використання земель. Ваш університет може забезпечити мені найкращі 

ресурси та можливості  для ефективного навчання. Я планую брати активну 

участь у суспільно-громадському житті Сумського НАУ, бо це допоможе мені 

удосконалити навички бути відповідальною не тільки за себе, а й за весь 

колектив, який, на мою думку, є важливим для моєї професії.  

На завершення хочу сказати, що я щиро прагну навчатись за 

спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій», щоб навчитися розв’язувати 

складні завдання і проблеми у відповідній сфері. Я переконана у тому, що 

навчання у Сумському національному аграрному університеті за             

освітньо-науковою програмою «Геодезія та землеустрій» найкращим чином 

сприятиме моєму розвитку як фахівця високого рівня.   

Щиро дякую, що приділили час для розгляду мого листа, сподіваюсь на 

Вашу позитивну відповідь. 

З повагою, Мазур Олена Олексіївна.  

 

 

 


