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Шановний Володимире Івановичу! 

 

Я, Чернякова Марина Павлівна, хочу звернутись до Вас та повідомити про моє бажання 

вступити на навчання до біолого-технологічного факультету першого (бакалаврського рівня) за 

спеціальністю 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Сумського 

національного аграрного університету.  

Серед великої кількості професій я віддаю перевагу саме цій, оскільки аграрний сектор 

потребує розвитку даної галузі в нашій державі. Прагну бути студентом Сумського національного 

аграрного університету за обраною спеціальністю. У мене є велике бажання відкрити власну справу 

з переробки продукції тваринництва. Я хочу займатись переробкою молочної продукції або 

переробкою м’яса, наприклад: створити надзвичайні види твердих сирів або смачний вид ковбаси. 

Таким чином, у мене буде сумісний бізнес з батьками, які на сьогоднішній день тримають підсобне 

господарство. 

Від друзів моїх, які навчаються у Вашому університеті я дізналась про можливість 

проходження практики і навчання за кордоном. Це дає можливість майбутнім студентам здобути 

нові практичні знання з обраної спеціальності, вдосконалення іноземної мови. І все це можливо 

здійснити мені, саме при навчанні у Сумському національному аграрному університеті. 

Дуже привабливим є академічне містечко і велика, красива територія, де розташовані 

навчальні корпуси, комбінат громадського харчування СНАУ. Є місця відпочинку для студентів, 

велика кількість різних спортивних секцій та гуртків для дозвілля студентів. Сумський НАУ є 

закладом європейського типу, де кожен студент має можливість навчатись за обраною їм 

спеціальністю та розвиватись, як особистість. 

Я усвідомлюю, що хочу здобувати вищу освіту у рідній державі! В даний час в сучасних 

умовах, наша держава перебуває у скрутному соціально-економічному становищі, тому необхідно 

зробити все, щоб галузь тваринництво розвивалась інтенсивними темпами. І я дуже хочу приймати 

в цьому участь, як кваліфікований спеціаліст. 

Маю високі бали з біології, математики, української мови. Сподіваюсь, що під керівництвом 

науковців спеціальності 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, набуду 

важливих для мого особистісного й професійного зростання знань і досвіду, які зможу застосувати 

у житті, щоб стати справжнім фахівцем у сфері тваринництва. Я маю впевненість, що навчання у 

Сумському національному аграрному університеті за обраною спеціальністю найкращим чином 

сприятиме розвитку мене як бакалавра в галузі технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва.  

Дякую за розгляд мотиваційного листа та моєї кандидатури для вступу, 

З повагою, Марина ЧЕРНЯКОВА 
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Мотиваційний лист 

Вельмишановний Володимире Івановичу! 

 

Я обираю СНАУ для здобуття вищої освіти, тому що впевнений, що в цьому 

виші можу отримати якісну освіту за обраною спеціальністю. 

Змалечку я допомагав батькам у веденні домашнього господарства, і зрозумів, 

що хотів би займатися тваринництвом професійно. Подивившись декілька 

документальних фільмів про те, як організоване фермерське скотарство у Європі, 

зокрема у Німеччині, був вражений високим рівнем організації, зокрема, на  

підприємстві «Карлсгоф». Я побачив, що скотарство може бути набагато легшою і 

приємнішою роботою, ніж щоденна тяжка праця, що є у мене та моїх батьків. 

Цьогоріч я закінчив Сумську ЗОШ №6, тепер переді мною стоїть вибір 

подальшого шляху, і я з упевненістю можу сказати, що хочу пов’язати свої наступні 

роки зі СНАУ. Переконаний, що скотарство в Україні після закінчення війни 

розвиватиметься інтенсивно, тож сподіваюся, що матиму високооплачувану цікаву 

роботу.  

Саме тому я хочу вступити в СНАУ на спеціальність «Технологія виробництва 

і переробки продукції тваринництва». 

Дякую за увагу, сподіваюсь цей лист переконав Вас у моєму прагненні отримати 

такі важливі для мене знання. 

 

З повагою, Мельник Віталій Олексійович 
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Мотиваційний лист 

Шановний Володимире Івановичу! 

 

Свій мотиваційний лист я пишу, оскільки зацікавлена у навчанні на 

бакалаврській програмі зі спеціальності «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва» у Сумському НАУ. 

Цього року я закінчила Ворожбянський ліцей №1 та отримала диплом з 

відзнакою. Я завжди цікавилась та захоплювалась цією спеціальністю, і тому у школі 

із задоволенням вивчала предмети, що є базовими для професії: біологія, математика, 

хімія. Мене завжди цікавила інформація  щодо цієї спеціальності. 

Я не байдуже ставлюсь до тварин і тваринництва. Українське тваринництво є  

важливою галуззю економіки,  що забезпечує населення продуктами харчування, 

переробну промисловість - сировиною, сприяє розвитку сільських територій та 

раціональному використанню земельних ресурсів. Для мене це дуже цікава професія, 

адже я люблю працювати з тваринами, спостерігати та вивчати. 

Рекрути і експерти ринку праці говорять, що в найближчому майбутньому 

технологи та зоотехніки будуть користуватися дуже великим попитом. Тваринництво 

буде однією із галузей, що сприятимуть відродженню України після закінчення війни. 

Я усвідомлюю, що професія технолога в сучасному тваринництві  потребує 

високого рівня знань та практичних навичок, які можна отримати, навчаючись на 

біолого-технологічному факультеті Сумському НАУ.  

Я щиро прагну навчатися на бакалаврській програмі за спеціальністю 

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», адже сподіваюсь 

стати висококласним фахівцем у сучасних тваринницьких технологіях, що дасть мені 

можливість стажуватись та працювати як на кращих вітчизняних підприємствах, так і 

за кордоном. Можливість навчатися і працювати за обраною спеціальністю для мене 

надзвичайно важлива. Я розумію, що мені потрібно ще багато чому вчитися, якщо я 

хочу стати справжнім фахівцем, і тому готова працювати, щоб досягнути успіху. 

Щиро дякую, що виділили час для розгляду мого листа та сподіваюся невдовзі 

стати студенткою біолого-технологічного факультету Сумського НАУ. 

 

З повагою, ПІБ 



Голові приймальної комісії 

Сумського НАУ 

Ладиці В.І. 

Петренка Петра Петровича 

40021, вул. Г.Кондратьєва, 145, кв. 00, 

м. Суми, (Сумський район, с. Іванки) 

ел. пошта, моб. телефон 

 

Шановний Володимире Івановичу! 

Звертаюся до Вас з мотиваційним листом задля того, щоб вступити до 

Сумського національного аграрного університету на біолого-технологічний 

факультет для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 204 «Технологія 

виробництва та переробки продукції тваринництва». Вважаю, що цей університет є 

одним із найбільш престижних вишів України, який готує висококласних фахівців з 

аграрних спеціальностей. 

У цьому році я закінчив (ла) навчання у ____________школі, отримав наступні 

оцінки з дисциплін: української мови, біології та математики.  

Я вибрав ваш біолого-технологічний факультет СНАУ, тому що мені 

подобаються аграрні професії, особливо робота з тваринами, оскільки я виріс у 

сільській місцевості і знаю, яка роль сільськогосподарських тварин у житті людини. 

Із соціальних мереж та безпосередньо від випускників Вашого закладу я узнав 

(ла), що упродовж навчання студенти біолого-технологічного факультету мають 

можливість проходити виробничу практику у кращих підприємствах України, які 

займаються виробництвом та переробкою продукції тваринництва, а також в інших 

країнах. Світова практика допоможе мені поглиблювати теоретичні та практичні 

знання з обраної спеціальності та ознайомитися з укладом життя у зарубіжних 

країнах, щоб у перспективі використовувати його у нашій державі. 

Досить привабливим також є те, що Сумський НАУ є навчальним закладом 

європейського типу, побудований за принципом академічного містечка, у якому 

покращені умови проживання в гуртожитках, якісне та доступне харчування в 

комбінаті громадського харчування СНАУ, є можливість реалізувати себе у спорті. 

Що стосується моєї кар’єри після завершення навчання, то я вважаю, що робота 

на сільськогосподарських підприємствах у перспективі в аграрній країні буде 

затребуваною, а з іншого боку, якщо буде можливість, то хотів би створити власне 

фермерське господарство. 

Я дуже сподівають стати членом студентської родини Сумського НАУ. Обіцяю 

старанно навчатися, шанувати професорсько-викладацький колектив та стати 

кваліфікованим фахівцем зі спеціальності  «Технологія виробництва та переробки 

продукції тваринництва». 

 

З повагою вступник (підпис) Петро Петренко. 

  



Голові приймальної комісії Сумського НАУ Ладиці В.І. 

Шевченка Сергія Олександровича, 

поштова адреса абітурієнта,  

електронна адреса абітурієнта, 

телефон абітурієнта 

 

 

Шановний Володимире Івановичу! 

 

Звертаюся до Вас з метою повідомити про своє бажання вступити до Сумського 

національного аграрного університету на другий (магістерський) рівень вищої освіти 

та навчатись за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» за освітньо-професійною програмою «Кінологія». 

Цього року у Сумському НАУ я отримав освітній ступень бакалавра за 

спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 

тому добре знаю та розумію професійні компетентності спеціаліста з тваринництва. 

Але ще з підліткового віку я захопився кінологією, особливо дресируванням собак, 

брав участь у змаганнях, а навчання на біолого-технологічному факультеті СНАУ 

поглибило мою зацікавленість собаківництвом. Тому я вирішив подовжити навчання 

в магістратурі саме за освітньою програмою «Кінологія», що дасть мені можливість 

як отримати нові знання та компетентності саме з цього напрямку, так і поглибити 

знання з інших галузей тваринництва. Я впевнений, що після закінчення магістратури 

зможу застосувати отримані навички для розвитку власного бізнесу у галузі 

собаківництва або, якщо буде актуально для нашої держави, застосувати свої знання 

у кінологічних підрозділах силових структур. 

Враховуючи те, що в Україні тільки декілька закладів вищої освіти пропонують 

навчальні програми з кінології, я вибрав саме ваш університет як найбільш 

перспективний у цьому напрямку, що має вже багаторічний досвід підготовки 

фахівців з кінології та відповідну матеріальну базу.  Також мене вражає професійний 

досвід викладачів факультету, які мають не тільки відповідний науковий ступінь, але 

і кваліфікації міжнародних кінологічних організацій.  

У майбутньому я планую створити власний племінний розплідник, також вже 

маю певний досвід у дресируванні собак. Я прагну поєднувати практику з навчанням, 

і саме у вашому університеті для цього створені відповідні умови. Я читав, що на сайті 

біолого-технологічного факультету зазначені партнери з цієї спеціальності - 

Кінологічна Спілка України, Кінологічний центр Національної поліції України у 

Сумській області та інші, що, впевнений, дозволить мені отримати відповідні 

професійні навички. 

Можливість навчатися за освітньою програмою «Кінологія» значно допоможе 

мені у професійному майбутньому за улюбленою спеціальністю, тому я буду 

навчатися цілеспрямовано. Також хочу запевнити Вас, що маю намір брати активну 



участь у студентському житті факультету та університету. Наостанок хочу подякувати 

Вам, що розглянули мою заяву, і сподіваюсь на Вашу позитивну відповідь. 

 

З повагою, ПІП абітурієнта                                                  підпис      

 
 

 

 

 


