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На сайті ВСП «Мукачівський фаховий коледж» НУБіП України я з 

надзвичайним зацікавленням прочитала інформацію про навчання студентів 

агрономічного відділення, спеціальність «Екологія». У цьому мотиваційному 

листі я прошу Вас розглянути мою кандидатуру як майбутньої студентки за 

цією спеціальністю.  

У червні цього року я закінчила навчання у (назва школи) школі і 

отримала атестат про здобуття середньої базової освіти. Найвищі бали маю з 

хімії та біології. Високі оцінки маю з  таких предметів, як інформатика та 

фізика. Я переконана, що ці навчальні дисципліни допомогли мені змінити 

себе на краще й підготували до навчання за обраним фахом. Однак 

найбільше мене цікавить і захоплює екологія і програмування, які я вивчаю 

не лише з підручників, але й самостійно за допомогою додаткової літератури 

та онлайн-курсів. 

Зацікавленість екологією виникла в мене близько трьох років тому на 

уроках біології  та під час подорожей рідним краєм. Тоді я почала вивчати 

різні мови програмування, створювати невеликі власні проєкти і вебсайт 

екологічного спрямування. 



 

 

Навчаючись у школі, я робила свій внесок у природоохоронну  

діяльність, брала участь у різних заходах з очищення довкілля. 

Окрім цього, я старанно вивчаю англійську мову, оскільки розумію, що 

ця мова надзвичайно важлива та необхідна для тих, хто має намір у 

майбутньому працювати в природоохоронній сфері і взаємодіяти з 

іноземними партнерами. 

Що стосується навчання в коледжі, то я прагну поєднати всі знання, 

отримані в школі, й намагаюся поглибити своє розуміння проблем екології та 

комп’ютерної техніки. Я відчуваю, що моя любов до природи й пристрасть 

до інформатики дозволять мені досягти значних успіхів протягом навчання у 

ВСП «Мукачівський фаховий коледж НУБіП України». 

Думаю, що мені вдалося переконати Вас у своїх здібностях та 

вмотивованості до подальшого навчання.  Сподіваюся на вашу позитивну 

відповідь.  
 

                                                                         _______________________ 
                                                                                               (Прізвище, ім’я, по батькові) 

 


