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Директорові ВСП «Мукачівський фаховий 

коледж НУБіП України» 

Садварі Ю.Ю. 
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                                                                    (прізвище, ім’я, по батькові) 

                                                ______________________________ 
                                                                                 (адреса ) 

                                                е – пошта  _____________________ 

                                                тел.  __________________________ 

           

              

На сайті ВСП «Мукачівський фаховий коледж» НУБіП України я з цікавістю 

прочитав (-ла) інформацію про навчання студентів агрономічного відділення 

(спеціальність «Геодезія та землеустрій»). У цьому мотиваційному листі  прошу 

Вас розглянути мою кандидатуру як майбутнього (-ї) студента (-ки) за обраною 

спеціальністю.  

У червні цього року я закінчив (-ла) навчання у (назва школи) школі й 

отримав (-ла) атестат про здобуття середньої базової освіти. Найвищі оцінки 

здобув (-ла) з геометрії, фізики, географії, біології. Я завжди велику увагу 

приділяв(ла) природничим наукам, і тому в школі посилено вивчав (-ла) 

предмети, які є необхідними для професії землевпорядника. Я переконаний     (-

на), що ці дисципліни допомогли мені підготуватися до навчання в коледжі.  

Обрана мною спеціальність  повною мірою відповідає моїм навичкам і 

здібностям. Мені притаманні просторове мислення, гарна зорова пам’ять, 

уважність та акуратність. Уважаю себе відповідальним (-ою) та організованим (-

ою).  Добре обізнаний (-а) в роботі з комп'ютером (Wіndows, Місrоsft Wоrd, 

Ехсеl). Під час навчання в школі брав (-ла) участь у громадській роботі та 

природоохоронних заходах. 



 

 

Зараз відчуваю, що можливість навчатися і в майбутньому працювати у сфері 

землевпорядкування для мене надзвичайно важлива. Усвідомлюю, що обрана 

мною професія потребує високого рівня знань та навичок, які, на мою думку, 

можуть сформуватися лише завдяки навчанню у ВСП «Мукачівський фаховий 

коледж» НУБіП України. Щиро прагну навчатися за спеціальністю 193 Геодезія 

та землеустрій для того, щоб сприяти успішному розвиткові таких галузей, як  

геодезія, картографія, кадастр, землеустрій тощо. 

Дякую, що виділили час для розгляду мого листа. Сподіваюся на вашу 

позитивну відповідь та прагну невдовзі стати студентом (-кою) агрономічного 

відділення коледжу за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій. 

 

                                                                         _______________________ 
                                                                                               (Прізвище, ім’я, по батькові) 

 


