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Шановний В’ячеславе Сергійовичу!
Я пишу цього мотиваційного листа, оскільки зацікавлений(на) у вступі на
молодшого бакалавра зі спеціальності 201 Агрономія у Миколаївському НАУ.
Цього року я закінчив(ла) школу_____. Я завжди цікавився(лася) та
захоплювався(лася) агрономією, і тому у школі посилено вивчав(ла) предмети,
які є необхідними для професії агронома: біологію та хімію. Я також володію
англійською мовою.
Зацікавленість агрономією виникла у мене завдяки моєму батькові, який
працює фермером. Оскільки я мав інтерес до фермерського господарювання,
батько змалечку брав мене у поле на посіви сільськогосподарських культур. Я
вже зараз маю навички тракториста та комбайнера. Я вважаю, що фермер – це
професія, а не місце народження, це традиційний вид діяльності родини. Це
освіта та практичні навички, помножені на любов до своєї справи. Але, на жаль,
професійної вищої освіти для фермерів в Україні практично не існує. Найближче
до фермера-рослинника є професія агронома, яка дозволяє мати систематичне
навчання, яке буде працювати на постійній основі та охоплювати весь
фермерський бізнес в цілому, а не певні аспекти в довільному порядку.
Навчаючись в Миколаївському НАУ я буду мати систематичне навчання, яке
буде покривати всі аспекти діяльності фермера – планування, керування,
фінанси, бухгалтерський облік, агрономію тощо. А також буду формувати
актуальні навички в колі фермерів – навички перемовин, контактування,
користування інтернет-ресурсами тощо. Я зрозумів(ла), що обрана мною
професія дуже непроста і потребує високого рівня знань та навичок, який, на мою
думку, може сформуватися лише завдяки навчанню у Миколаївського НАУ. Я
щиро прагну навчатися на молодшого бакалавра за спеціальністю 201 Агрономія
для того, щоб розвинути високу майстерність у сфері вирощування
сільськогосподарських культур. Зараз я відчуваю, що можливість працювати і
навчатися в цій галузі для мене надзвичайно важлива. Тож, перед тим як
звернутись до Вас, я ретельного переглянув(ла) навчальні плани та ознайомився
з дисциплінами, які мені доведеться вивчати. Я усвідомив(ла), що мені потрібно

ще багато чому вчитися, якщо я хочу стати справжнім фахівцем і тому готовий
важко працювати, щоб досягнути успіху.
Я прагну поєднувати навчання з практикою, а завдяки Вашому
університету у мене з’явиться така можливість. На сайті Миколаївського НАУ
зазначено, що є можливість пройти практику у провідних установах нашої країни
та Світу. Саме завдяки цьому, Ваш університет може забезпечити мені найкращі
ресурси та можливості для ефективного навчання.
Щиро дякую, що виділили час для розгляду мого листа та сподіваюся
невдовзі стати студентом Миколаївського НАУ.
З повагою, ______________

