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Шановний АндріюАнатолійовичу! 

Звертаюся до Вас з проханням розглянути мій мотиваційний лист та 

сподіваюся на позитивне рішення щодо мого зарахування на навчання до 

Відокремленого структурного підрозділу «Охтирський фаховий коледж 

Сумського НАУ» за спеціальністю 208 Агроінженерія. 

Цього року я закінчив навчання у Охтирській ЗОШ І-ІІступенів№9. 

Протягом навчання цікавився різними професіями, однак найбільше мене 

цікавлять професії, пов”язані з технікою. Я маю досить високі оцінки з 

української мови та літератури, математики, фізики, історії та з інших 

предметів, які, на мою думку, є важливими для майбутньої професії . 

Моє перше знайомство з Вашим закладом почалося ще в школі, коли до 

нас приїздили викладачі та студенти Вашого коледжу, які надавали 

інформацію щодо навчання у Відокремленому структурному підрозділі 

«Охтирський фаховий коледж СНАУ». Також я мав можливість відвідати Ваш 

коледж та ознайомитися з матеріально-технічною базою і поспілкуватися зі 

студентами. З даних, які я отримав та знайшов на веб-сайті коледжу, мені 

вдалося скласти основну картину, яка допомогла зробити вибір. Я розумію, що 

обрана мною професія дуже потрібна для суспільства та відіграє дуже важливу 

роль у розбудові нашої країни, але потребує високого рівня професійних знань 

та навичок, які, на мою думку, зможу отримати під час навчання у 

Відокремленому структурному підрозділі «Охтирський фаховий коледж 

СНАУ». 

Моє прагнення навчатися за спеціальністю 208 Агроінженерія і здобути 

освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр – є 

обґрунтованим, оскільки для того, щоб стати висококваліфікованим фахівцем 

на підприємстві, вміти організовувати технологічний процес з виробництва 

сільськогосподарської продукції, забезпечувати її якість, необхідно мати 

спеціальні знання з професійних дисциплін, вивчати нові технології в цій 

галузі. Також мою зацікавленість викликала можливість студентами коледжу 

проходити практику на підприємствах різних країн Європейського Союзу. Це 

дає можливість ознайомитися з передовими світовими технологіями в галузі. 

Спілкуючись зі старшими товаришами, які вже є студентами 

Відокремленого структурного підрозділу «Охтирський фаховий коледж 

mailto:klas.grup2022@gmail.com


СНАУ», я дізнався, що в даному коледжі можна не лише здобути ґрунтовні 

знання із обраної спеціальності, а й мати умови для свого всебічного розвитку 

як особистості – це і різноманітні спортивні секції, гурток художньої 

самодіяльності, волонтерська діяльність та ін. Під час навчання в школі я 

займався у спортивній секції та брав участь у художній самодіяльності, а 

також був членом учнівського самоврядування. 

Саме тому, я дійшов висновку, що Відокремлений структурний 

підрозділ «Охтирський фаховий коледж СНАУ». є найкращим закладом для 

реалізації моєї мрії та розкриє мій потенціал. На завершення хотілося б 

сказати, що якщо я стану студентом Відокремленого структурного у 

підрозділу «Охтирський фаховий коледж СНАУ», то обіцяю бути гідним 

членом студентського колективу. 

Дуже дякую, що розглянули мою заяву. Я з нетерпінням чекаю Вашої 

позитивної відповіді. 

З повагою_____________ Більченко Роман Васильович 
 


