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Мотиваційний лист 

на спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій» 

(освітній ступінь «Магістр») 

 

Шановний Володимире Івановичу! 

Звертаюсь до Вас з приводу вступу на другий (магістерський) рівень 

вищої освіти зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» у Сумському НАУ,  

у якій я дуже зацікавлений. 

Вибір саме цієї спеціальності не є випадковим, адже в наш час професія 

землевпорядника надзвичайно цікава та творча і на тлі стрімкого зростання 

ринку торгівлі землею та нерухомим майном освіта у сфері землеустрою є 

незмінно популярною. 

Я – майбутній землевпорядник і з гордістю можу говорити про це, бо 

саме спеціальність «Геодезія та землеустрій» присвячена безцінному скарбу 

нашої країни – землі. Фахівці даної галузі мають бути висококваліфікованими 

спеціалістами, оскільки саме від нас залежить, як використовується земля та в 

якому стані вона буде передана нащадкам. 

Бажання здобувати вищу освіту саме в цьому навчальному закладі має 

багато причин. По-перше, підготовка за даною спеціальністю здійснюється 

науково-педагогічними працівниками, які мають наукові ступені та вчені 

звання, а також підтверджений високий рівень наукової, професійної та 

публікаційної активності. По-друге, виробнича практика на базі 

землевпорядних підприємств та організацій допомагає студентам краще 

засвоїти необхідні знання та навички. По-третє, в університеті проводиться 



систематичне навчання, яке покриває всі аспекти діяльності фахівця з геодезії 

та землеустрою – земельне право, земельний кадастр, землеустрій, геодезія, 

оцінка земель, впорядкування та управління земельними ресурсами. 

Саме зараз я відчуваю, що навчання, а в подальшому –  здобуття диплома 

магістра, для мене є дуже важливим кроком. Адже саме цей ВНЗ є головним 

підґрунтям для здійснення моєї професійної мети – отримання сертифіката 

інженера - землевпорядника, а у майбутньому – престижного 

працевлаштування. 

На завершення свого звернення хочу згадати видатного українського 

письменника – Григорія Сковороду, який своїми роботами намагався втілити в 

життя ідею «сродної праці». На даному етапі свого життя, я розумію значимість 

його ідеї: коли людина працює із задоволенням, коли праця – до душі, тоді й 

результат перевищує всі сподівання, завжди досягається високий рівень 

професіоналізму і саме такий працівник принесе найбільшу користь для своєї 

держави.  

Для мене працювати за спеціальністю, бути спеціалістом своєї справи – 

головна мета на найближчі роки. 

Щиро дякую, що приділили увагу та час для розгляду мого листа, 

сподіваюся невдовзі стати студентом Сумського НАУ. 

З повагою, Олексій Петренко. 

 


