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Шановний Романе Івановичу! 
Я пишу цього мотиваційного листа, оскільки зацікавлений у вступі на бакалаврську освітню 

програму зі спеціальності «Геодезія та землеустрій» у Чернівецькому національному університеті 
імені Юрія Федьковича. 

Цього року я досить успішно закінчив Чернівецький ліцей №18. Я завжди цікавився та 
захоплювався картами, і тому у школі посилено вивчав предмети, які є необхідними для професії 
геодезиста: математику, інформатику та географію. Я також посилено займаюся вивченням 
англійської мови. 

Зацікавленість до геодезії та землеустрою виникла в мене завдяки моєї мами, яка працює 
землевпорядником у приватному підприємстві м. Чернівці, ще змалку, я із захопленням 
спостерігав за її діяльністю. Тому, в останні роки, у ліцеї я намагався більше дізнатися про такі 
предмети, як топографія, картографія та геоінформатика. Як наслідок, я зрозумів, що на 
теперішній час, майже в кожній сфері діяльності, велике значення має точність: вимірювань, 
геопросторового положення та отримання метричних величин, яка може бути забезпечена лише 
геодезичними роботами. В мене з’явилося невгамовне бажання навчатися в університеті та 
поглиблено вивчати геодезію та землеустрій. Я прагну здобути в університеті нові навички та 
знання, а також освоїти нові технології, які є необхідними в роботі геодезиста та 
землевпорядника. 

Я розумію, що обрана мною професія дуже непроста і потребує високого рівня знань та 
навичок, які, на мою думку, можуть сформуватися лише завдяки навчанню у Чернівецькому 
національному університеті імені Юрія Федьковича. Я щиро прагну навчатися на бакалаврській 
освітній програмі «Геодезія та землеустрій» для того, щоб здобути високу кваліфікацію у сфері 
геодезії, картографії та кадастру, а також вивчити нові технології в цій галузі, які так потрібні для 
того, щоб стати справжнім професіоналом. 

Зараз я відчуваю, що можливість працювати і навчатися в цій галузі для мене надзвичайно 
важлива. Тож, перед тим як звернутись до Вас, я ретельного переглянув освітню програму, 
навчальні плани та ознайомився з дисциплінами, які мені доведеться вивчати. Я усвідомив, що 
мені потрібно ще багато чому вчитися, якщо я хочу стати справжнім фахівцем і тому готовий важко 
працювати, щоб досягнути успіху. 

Я прагну поєднувати навчання з практикою, а завдяки Вашому університету у мене з’явиться 
така можливість. На сайті кафедри геодезії, картографії та управління територіями зазначено, що 
партнерами університету по цій спеціальності є такі організації, підприємства та установи, 
як Головне управління Держгеокадастру у Чернівецькій області, КП «Бюро технічної 
інвентаризації» тощо. Привабливим є також наявність сучасних оптико-електронних геодезичних 
приладів, які використовуються в навчальному процесі кафедри. Саме завдяки цьому, Ваш 
університет може забезпечити мені найкращі ресурси та можливості для ефективного навчання. 

Щиро дякую, що виділили час для розгляду мого листа та сподіваюся невдовзі стати 
студентом Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. 
  


