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Мотиваційний лист 

Шановний Володимире Івановичу! 

 

Звертаюся до Вас у зв’язку з поданням документів на вступ на навчання 

за ОС Бакалавр до Сумського національного аграрного університету за ОП 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (спеціальність 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність») на базі повної загальної 

середньої освіти. Я обрав для подальшого навчання саме Сумський 

національний аграрний університет, тому що він є одним із провідних закладів 

вищої освіти Сумського регіону і, що для мене особисто важливо, 

спеціалізується на аграрній сфері. Саме ця галузь, на мій погляд, має стати 

локомотивом подальшого успішного розвитку України як у часи післявоєнної 

відбудови, так і надалі. Розвинений малий та середній бізнес, високоякісне 

продовольство та доступні послуги в будь-якому куточку країни – таким я бачу 
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майбутнє України і впевнений, що саме навчання у СНАУ дозволить мені стати 

частиною цього підприємливого середовища та успішно розвиватись. 

Я свідомо та зважено обрав для подальшого навчання саме ОП 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», оскільки ще з середньої 

школи цікавлюсь підприємництвом, розвитком ринків та торгівлі. На мій 

погляд, торгівлю можна вважати кровоносною системою економіки будь-якої 

країни, а підприємництво – її основним елементом. Про те, що СНАУ здійснює 

підготовку бакалаврів за відповідною освітньою програмою мені розповіли мої 

знайомі, які вже навчаються в університеті. Почувши їх схвальні відгуки про 

навчання, у мене не було сумнівів, куди вступати, адже у СНАУ можна не лише 

отримати якісні знання та здобути необхідні практичні навички, а й 

реалізуватись в інших сферах: самодіяльності, спорті, самоврядуванні – тобто 

відчути весь смак студентського життя сповна.  

Я маю гарні бали з НМТ, а також середній бал атестату. Більше того – 

маю за плечима певний досвід підприємництва: у школі щороку влаштовували 

благодійний ярмарок; декілька років я спостерігав за тим, які товари більше 

купують і на яких можна збільшити ціни, щоб зібрати більше грошей для 

благодійності; в останні два роки команда нашого класу займала перші місця за 

сумою зібраних коштів, значною мірою, завдячуючи моїм порадам щодо 

товарів та цін. Я маю надію під час навчання поглибити наявні в мене знання та 

досвід, опанувати нові навички, щоб у подальшому стати успішним 

підприємцем в сфері торгівлі продуктами харчування. Впевнений, що саме 

СНАУ стане для цього найкращим майданчиком.  

Я вмію старанно навчатись та готовий до цього. Впевнений, що за 

декілька років СНАУ буде пишатись таким випускником, а я – зможу розказати 

більше майбутнім абітурієнтам про університет, що не лише «вивчає життя», а 

й дає гідну путівку в життя.  

 

дата                    підпис                                     Петренко Петро Петрович    

 



 


