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Мотиваційний лист

Шановний Максиме Георгійовичу!

Я  пишу  цього  мотиваційного  листа,  оскільки  зацікавлена  у  вступі  на

бакалаврську  програму  зі  спеціальності  193  «Геодезія  та  землеустрій»  у

Національному авіаційному університеті.

Цього року я закінчила «Назва школи». Протягом навчання мене цікавили

предмети,  що вивчають нашу Землю,  а  також юридичний напрямок.  Особливо

мені подобаються географія та правознавство – саме з цих предметів я отримала

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 моїй матері, яка

працює землевпорядником, і  тому я хочу наслідувати її  в своїй професії.  Мені

відомо, що професія землевпорядника завжди користувалось великим попитом,

оскільки  завжди  у  людей  виникають  питання  приватизації  земельних  ділянок,

їхнього  продажу,  передачу  в  оренду  чи  в  спадщину,  та  й  взагалі,  на

землевпорядниках тримаються усі земельні відносини в Україні. Оскільки я мала

інтерес до професії землевпорядника, мати брала мене на роботу та показувала, як

вона працює із землевпорядною документацією, а також викреслює на комп’ютері

плани земельних ділянок, працює з цифровими картами. Також мені доводилось

спостерігати за топографічними роботами, коли ми виїжджали до замовника, і я

бачила,  як  виконують  вимірювання  різноманітним  обладнанням  –  GPS-

приймачами,  теодолітами,  тахеометрами.  Мені  це  дуже  сподобалось  і  я  хочу

навчитись  професійно  працювати  з  такими  приладами  та  спеціалізованими

програмами.  Мати  підказала  мені,  що  професії  землевпорядника  навчають  на

спеціальності  «Геодезія  та  землеустрій»,  а  точніше  –  на  освітній  програмі

«Землеустрій та кадастр». 



Останній  рік  у  школі  я  намагалась  більше  дізнатися  про  обрану

спеціальність. Як наслідок, я зрозуміла, що геодезія та землеустрій – це важлива

галузь,  необхідна  для відбудови  нашої  держави.  Без  спеціалістів  цієї  галузі  не

проходить  жодне  будівництво  чи  реконструкція.  Тому  я  впевнена,  що  по

закінченню університету я завжди знайду високооплачувану роботу. 

Спеціальність  193  «Геодезія  та  землеустрій»  та  освітня  програма

«Землеустрій та кадастр» присутні в багатьох університетах України. Однак мене

найбільше  зацікавив  Національний  авіаційний  університет,  оскільки  саме

використання літальних апаратів дає найбільше інформації для складання карт та

моніторингу земель. Я хочу навчитись керувати дроном та використовувати його у

своїй роботі. Ще одним джерелом інформації є космічне знімання, тому я хотіла б

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”, “Шелс”, “Систем Солюшнс”, “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 приділили час  для  розгляду  мого  листа,  та  сподіваюся

невдовзі стати студенткою Національного авіаційного університету.

З повагою, Іванна Іваненко.


