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Шановний Миколо Янаєвичу!
Я пишу цього мотиваційного листа, оскільки зацікавлений у вступі за
програмою фахового молодшого бакалавра, спеціальність
«Геодезія і
землеустрій» у ВСП «Аграрно-економічний фаховий коледж ПДАУ».
Цього року я закінчив «Назва школи» та отримав атестат (з відзнакою).
Мене завжди цікавила та захоплювала робота з картами та планами, орієнтування
на місцевості, робота з БпЛА, і тому у школі посилено вивчав предмети, які є
необхідними для професії геодезиста: математику, фізику, інформатику. Я також
добре володію англійською мовою.
Мій вибір спеціальності не є випадковим. Сьогодні в Україні без
землевпорядника неможливо оформити цивільно правові угоди повязані з
землею, побудувати на ділянці будинок або підприємство. Спеціалістиземлевпорядники вкрай потрібні як у селі, так і в місті.
Перед тим як звернутись до Вас, я ретельного переглянув(ла) навчальні
плани та ознайомився(лась) з дисциплінами різних закладів вищої освіти. Проте,
я усвідомив(ла), що саме ВСП «АЕФК ПДАУ» підходить для мене найбільше з
багатьох причин. По-перше, практика на базі землевпорядних підприємств і
організацій та стажування за на них, забезпечує Ваш навчальний заклад,
допоможуть мені здобути необхідні знання та навички. По-друге, в коледжі
проводиться систематичне навчання, яке буде покривати всі аспекти діяльності

фахівця з геодезії та землеустрою – земельне право, земельний кадастр,
землевпорядне проектування, геодезію, оцінку земель, та інші. По-третє, я зможу
реалізуватися як творча особистість, оскільки після перегляду даних вашого
сайту я зрозумів (ла), що ви приділяєте значну увагу розвитку талантів,
фізичному вихованню, та реалізації в студентській сфері (студентське
самоврядування).
Я завжди цікавився(лась) науками про Землю, які відносяться до класу
природознавчих наук, і тому у школі посилено вивчав предмети, які є
необхідними для професії землевпорядника: математику та географію. Обрана
мною спеціальність у повній мірі відповідає моїм навичкам і здібностям. Я маю
просторове мислення та гарну зорову пам’ять. Вважаю себе відповідальним(ою)
і організованим(ою). Мені притаманна уважність та акуратність. Добре володію
комп'ютером (Місrоsft Wоrd, Ехсеl).
Під час навчання в школі займав(ла) активну життєву позицію.
Я прагну поєднувати навчання з практикою, а завдяки Вашому коледжу в
мене з’явиться така можливість. На сайті ВСП «Аграрно-економічного фахового
коледжу ПДАУ» зазначено, що партнерами коледжу за цією спеціальністю є
велика кількість приватних та державних фірм з обраного мною напрямку. Саме
завдяки цьому, Ваш коледж може забезпечити мені найкращі ресурси та
можливості для ефективного навчання.
Щиро дякую, що виділили час для розгляду мого листа та сподіваюся
невдовзі стати студентом ВСП «Аграрно-економічного фахового коледжу
ПДАУ».
З повагою, ______________
Цей приклад наведений для ознайомлення із загальними принципами написання мотиваційного листа. Не
копіюйте текст цього листа і не використовуйте його при вступі до закладів фахової передвищої та вищої
освіти. Пам’ятайте, що успішний мотиваційний лист це завжди ваша особиста історія, що розповідає
саме про вас та відображає вашу зацікавленість у вступі на ту чи іншу спеціальність закладу освіти.

