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Шановний Володимире Івановичу! 

 

Звертаюся до Вас з проханням розглянути мій мотиваційний лист щодо 

вступу до Сумського національного аграрного університету для здобуття 

освітнього ступеня бакалавр з харчових технологій. 

Цього року я закінчив(ла)  навчання в ______. Паралельно з  навчанням я 

намагався(лася) отримати практичне розуміння професії технолога, 

влаштувався(лася) на роботу в «Назва». Робота дала мені практичні та 

теоретичні навички, однак і розуміння того, що для реалізації себе в професії 

цього мало.   

Навчаючись я під керівництвом вчителів готував(ла) доповіді на тему 

здорового харчування підлітків, доповідав(ла) на конференціях. Готуючись до 

написання доповіді я усвідомив(ла), як багато мені потрібно ще вчитися для 

того, щоб забезпечити виробництво якісної, безпечної, конкурентної харчової 

продукції. Це був цікавий та незабутній для мене досвід, який розширив 

світогляд і допоміг переконатися у правильності обраного мною шляху. 

Враховуючи ситуацію в Україні, вважаю, що забезпечення продуктами 

харчування є одним з основних напрямків розбудови та стабілізації країни. Я 

ознайомився(лася) з інформацією на сайтах роботодавців України та зарубіжжя 

та зробив(ла) висновок, що маю отримати вищу освіту з харчових технологій в 

вашому університеті за освітньою програмою Харчові технології. Я знаю про 



програми обміну та стажування студентів, у яких СНАУ бере участь і розумію, 

що, навчаючись, зможу отримати не лише професійні теоретичні знання, а й 

практичний досвід на провідних підприємствах. 

Окрім цього, як мені відомо, багато викладачів факультету мають 

практичний досвід роботи, а факультет співпрацює з такими відомими 

підприємствами як: ТОВ "Глобинський м'ясокомбінат", ПП "Білоцерківська 

агропромислова група", ДП "Мілкіленд Україна", ТОВ АП "Сумський бекон", 

Філія "Сумський молочний завод" ДП "Аромат",  ФОП Опришко Д.В., ПАТ 

"Ічнянський завод сухого молока і масла", куди студенти можуть бути 

скеровані для проходження практики або стажування. Я переконаний(на), що 

це дозволить мені стати конкурентоспроможним фахівцем на ринку праці. Саме 

тому я прагну поступити до Вашого університету, адже завдяки навчанню у 

мене відкриються широкі можливості і я готовий(ва) наполегливо навчатися, 

щоб їх реалізувати. 

Щиро дякую за виділений час і розгляд мого мотиваційного листа 

З повагою – Барко Іванна 
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Шановний Володимире Івановичу! 

 

Звертаюся до Вас з мотиваційним листом щодо можливості розглянути 

мою кандидатуру, як майбутнього здобувача вищої освіти за спеціальністю 

«Харчові технології» магістерського рівня освіти Сумського національного 

аграрного університету. З необхідною інформацією про магістерську програму 

підготовки за спеціальністю «Харчові технології», я ознайомився(лась) на сайті 

університету та при особистому спілкуванні з викладачами факультету. 

Цього року я закінчив(ла) Сумський НАУ і отримав(ла) диплом за 

першим рівнем вищої освіти рівня «бакалавр» за спеціальністю Харчові 

технології. Під час навчання та практичної підготовки, я отримав (ла) чітке 

уявлення про професійну діяльність і хочу працювати на підприємствах 

харчової промисловості, розробляючи та впроваджуючи нові технології, 

створюючи нові продукти харчування з думкою про людей.  

Я зрозумів(ла),  обрана мною професія востребувана суспільством і 

потребує глибоких знань , практичних навичок. Моє бажання навчатися на 

магістерському рівні вищої освіти за спеціальністю «Харчові технології» є 

умотивованим, оскільки для кваліфікованої діяльності на сучасному 

підприємстві харчової промисловості, слід мати спеціальні знання та навички з 

професійних дисциплін, вміння обґрунтовувати нові рецептури та технології в 



галузі. Все це потрібно для того, щоб стати справжнім професіоналом своєї 

справи. 

Під час навчання в Сумському національному аграрному університеті є 

змога поєднати навчання, практичну підготовку на підприємствах України та 

країнах ЄС. Такий підхід до підготовки спеціалістів дозволить ознайомитися з 

передовими світовими технологіями. Теоретичні знання, лабораторна база, 

закордонна практика, забезпечать найкращі можливості для ефективного 

навчання, і, в подальшому, дозволять реалізувати себе як  

висококваліфікований і конкурентоздатний фахівець на ринку праці. 

Щиро дякую, що мали час для розгляду мого листа і сподіваюся невдовзі 

стати здобувачем вищої освіти Сумського національного аграрного 

університету освітньої програми Харчові технології.  

З повагою – Барко Іванна 

 

 

 

 


