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Шановний Анатолію Васильовичу! 

       Звертаюся до Вас із проханням розглянути мій мотиваційний лист та сподіваюся 

на позитивне рішення щодо мого зарахування на навчання за спеціальністю 208 

«Агроінженерія» на відділення агроінженерії. 

       Цього року я завершив навчання у Глухівській загальноосвітній школі №6 і, 

поміркувавши над своїм майбутнім, зрозумів, що найбільше зацікавлення в мене 

викликає спеціальність агроінженерія. Отримавши професію, я дуже хочу працювати 

в цьому напрямку. А особливу увагу привертають до себе такі сфери професійної 

діяльності як механік та налагоджувальник сільськогосподарських машин і тракторів. 

У майбутньому прагну, здобувши професійні навички, бути корисним у розвитку 

сільського господарства України. Наразі в державі агроінженери затребувані. Змалку 

слідкував за дідусем, який працював механіком, бо мене дуже цікавило все, що 

стосується сільськогосподарських машин. Вони захопили мене. 

       Моє рішення вступати до ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий коледж 

СНАУ» є обґрунтованим та зваженим, оскільки це є кращий заклад освіти даного 

спрямування у нашій громаді та регіоні. Викладацький склад викликає довіру та 

повагу. Коледж надає великі можливості для росту професійних навичок. Крім усього 

вище вказаного, у студентів цього коледжу є можливість виїхати за кордон на практику 

для ознайомлення із сучасною технікою, її механізмами, а це велика перевага серед 

інших навчальних закладів і постійний власний розвиток мене як спеціаліста. 

       Саме тому, я прийшов до висновку, що ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий 

коледж СНАУ» є найкращим закладом для реалізації мого потенціалу. 

       Хотілося б відзначити свої сильні сторони:  відповідальний, самостійний і 

комунікабельний. Обіцяю бути гідним членом студентського колективу. 

       Дуже дякую, що розглянули мою заяву. З нетерпінням чекаю схвального рішення 

щодо вступу мене до ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий коледж СНАУ». 

 

30 червня  2023 року 

З повагою                                           _______________                        О.Г. Сидоренко 

 



                                                                               Додаток 1 

                                                                                                    до Положення про мотиваційний лист   

                                                                                                    вступника ВСП «Глухівський  

                                                                                                    агротехнічний фаховий коледж СНАУ» 

 

Зразок оформлення мотиваційного листа вступника 
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ВСП «Глухівський агротехнічний  

фаховий коледж Сумського НАУ» 

Литвиненку А.В. 

Сидоренка Олега Григоровича 

вул. Шевченка, б.94, кв.15, 

м. Глухів, Шосткинський район, 

Сумська обл., 41400 

cidorkin@gmail.com 

тел. 0956875468 

       (шапка) 

 

Шановний Анатолію  Васильовичу! 

 

Звертаюся до Вас у зв’язку з моїм бажанням вступити до ВСП «Глухівський 

агротехнічний фаховий коледж Сумського НАУ» на спеціальність __________ 

оскільки мрію стати фахівцем_______________________________________________ 

________________________________________________________________________. 
(вступ) 

 

Я обрав цю професію тому, що________________________________________ .  

Від навчання в коледжі я очікую ___________________________________________ .   

Під  час  навчання  у школі ____________________________ досягнув успіхів у     

________________________________________________________. Приймав участь у  

__________________________________________________. Став призером олімпіад з 

_____________________________________. Захоплювався спортом з                                                                                

__________________________________. Отримав розряд з _________________. 

Володію мовами ___________________________________________________ (та інші  

досягнення).   
(Основна частина) 

Вважаю себе гідним кандидатом для вступу до ВСП «Глухівський 

агротехнічний фаховий коледж Сумського НАУ». Докладатиму усіх зусиль 

для_____________________________________________________________________. 
(висновок) 

   

 

 

 « ___» _________ 2023 р.                           (підпис)                                    О.Г. Сидоренко  
 

 

 


