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Мотиваційний лист

Шановний Максиме Георгійовичу!

Я  пишу  цього  мотиваційного  листа,  оскільки  зацікавлений  у  вступі  на

бакалаврську  програму  зі  спеціальності  193  «Геодезія  та  землеустрій»  у

Національному авіаційному університеті.

Цього року я закінчив «Назва школи». Мені завжди були цікаві предмети,

що вивчають нашу Землю. Особливо мені подобаються географія та математика –

саме з цих предметів я отримав найвищі оцінки. Також я вивчаю англійську мову,

оскільки володіння нею необхідне для досягнення успіху в багатьох професіях.

Інтерес до геодезії  та землеустрою виник в мене завдяки моєму дядькові,

який працює картографом. Зараз, під час війни, ця професія має великий попит,

оскільки збройні сили України потребують точних топографічних карт. Оскільки я

мав інтерес до географії, дядько брав мене на роботу та показував, як він створює

карти  на  комп’ютері  за  допомогою  спеціальних  програм.  Мені  це  дуже

сподобалось  і  я  хочу  навчитись  професійно  працювати  з  такими  програмами.

Дядько  підказав  мені,  що цій  професії  навчають на  спеціальності  «Геодезія  та

землеустрій»,  а  точніше  на  освітній  програмі  «Геоінформаційні  системи  і

технології». Коли на уроці географії ми вивчали геоінформаційні системи (ГІС), я

був дуже захоплений, бо вже розумів, що ГІС – це моє покликання.

Останній  рік  у  школі  я  намагався  більше  дізнатися  про  геодезію,

землеустрій  та  ГІС.  Як  наслідок,  я  зрозумів,  що  геодезія  та  землеустрій  –  це

важлива  галузь,  необхідна  для  відбудови  нашої  держави.  Без  спеціалістів  цієї

галузі не відбувається жодне будівництво чи реконструкція. Тому я впевнений, що

по закінченню університету я завжди знайду високооплачувану роботу. 

Крім  цього  я  знаю,  що  ГІС  використовуються  для  навігації,  розрахунку

оптимальних маршрутів, швидкого отримання інформації про об’єкти на земній



поверхні. Я давно використовую для цього спеціальний додаток у смартфоні, який

показує  онлайн-карту,  і  мені  завжди  було  цікаво,  як  він  працює.  Тепер  же  я

розумію, що цей додаток і є ГІС. Зі статей в Інтернеті я також дізнався, що ГІС

використовуються  фахівцями  для  вирішення  різноманітних  задач  розвитку

територій. Тому я хочу закінчити освітню програму «Геоінформаційні системи і

технології», щоб у своїй професійній діяльності використовувати й розвивати ГІС-

технології.

Спеціальність  193  «Геодезія  та  землеустрій»  та  освітня  програма

«Геоінформаційні  системи  і  технології»  присутні  в  багатьох  університетах

України. Однак мене найбільше зацікавив Національний авіаційний університет,

оскільки  саме  використання  літальних  апаратів  дає  найбільше  інформації  для

складання карт та розвідки місцевості.  Я прагну навчитись керувати дроном та

використовувати його у своїй роботі. Ще одним джерелом інформації є космічне

знімання,  тому  я  хотів  би  також навчитись  працювати  з  космічними знімками

Землі, а оскільки в НАУ присутній аерокосмічний напрямок, то саме тут я зможу

навчитись цьому найкраще.

Я прагну поєднувати навчання з практикою, а завдяки Вашому університету

у  мене  з’явиться  така  можливість.  На  сайті  кафедри  аерокосмічної  геодезії  та

землеустрою НАУ зазначено, що партнерами університету по цій спеціальності є

такі  відомі  фірми,  як  “Drone.UA”,  “Картографія +”,  “Geonix”,  “ТВІС”  та  інші.

Саме завдяки цьому Ваш університет може забезпечити мені найкращі ресурси та

можливості  для  ефективного  навчання  та  старту  моєї  майбутньої  професійної

кар’єри.

Щиро  дякую,  що  виділили  час  для  розгляду  мого  листа,  та  сподіваюся

невдовзі стати студентом Національного авіаційного університету.

З повагою, Іван Іваненко.


