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Шановний Володимире Івановичу! 

Звертаюсь до вас з мотиваційним листом, щоб вступити до Сумського 

національного аграрного  університету для здобуття ступеня магістра за 

спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» в одному із найпопулярніших 

університетів в Північно-Східному регіоні України, що є унікальним шансом 

отримати престижну спеціальність лікаря ветеринарної медицини, отримати 

практичний досвід, прекрасну теоретичну основу, знайти роботу мрії та внести 

вклад в розвиток та популяризацію професії ветеринарного лікаря. 

В 2022 року я закінчив школу № 17 м. Суми та маю високі бали по предметам 

біології, хімії, іноземної мови. Але мене найбільш цікавить біологія, все що пов’язано 

з тваринами. Приймав учать в конкурсах та олімпіадах з біології, був членом гуртка 

«Біолог», «Сумського центра еколого-натуралістичної творчості місцевого 

підпорядкування», зайняв 3 місце ІІ етапу  Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт МАН в 2022 році. Ще брав участь у волонтерських 

заходах, які проводились у нашій школі щодо допомоги безпритульним тваринам 

міста. Також мав можливість відвідувати ветеринарний центр «Хелс» зі своїм 

улюбленцем, коли він потребував лікування, та був вражений, що моя тваринка 

отримала професійну допомогу, їй зробили аналізи, рентген, провели цілий 

комплекс лікувальних та реабілітаційних процедур. З чого було зроблено висновки, 

що професія лікаря ветеринарної медицини є різноплановою та дуже цікавою.  

На вибір моєї професії вплинуло бажання отримати фах лікаря 

ветеринарної медицини, а також любов до природи, бажання допомагати людям і 

тваринам. Мені цікаво знати як визначається якість продукції тваринного 

походження та кормів для тварин, чому і як це здійснює лікар ветеринарної 

медицини. Я знаю що викладачі факультету ветеринарної медицини Сумського НАУ 

є досвідченими практиками та працюють в приватних клініках та є консультантами.  

Ваші студенти мають змогу проходити виробничу практику не тільки на території 

України, але й за кордоном, отримуючи гарні професійні навички для подальшого 

працевлаштування.  Мені дуже важливо не тільки отримувати гарні теоретичні 

знання, але й пройти стажування та практику в клініках ветеринарної медицини, які 

спеціалізуються на лікуванні дрібних та екзотичних тварин. 
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Особливо цікавим є для мене вивчення хвороб дрібних та екзотичних тварин 

тому, що я мрію працювати в ветеринарній клініці, що спеціалізується на проблемах 

собак та кішок. Як мені відомо, такі викладачі як Зон А.Г., Решетило О.І., Бондар 

С.В., Бережний Д.В., Клімашевський В.П. є провідними та відомими по всій України 

фахівцями. Я б хотів перейняти у них досвід організації своєї приватної справи. 

Я маю глибоке переконання, що ветеринарна медицина знаходиться на 

етапі розвитку, і я б хотів зробити вагомий внесок в розвиток національної мережи 

ветеринарних послуг, удосконаленню профілактичних заходів та розвитку 

соціальних програм щодо утримання та збереження безпритульних тварин. А це 

стане можливим у випадку зарахування мене до Сумського НАУ, факультет 

ветеринарної медицини на спеціальність 211 «Ветеринарна медицина». 

Ставши трішки дорослішим, я усвідомив що в майбутньому хочу займатися 

тільки улюбленою справою. Я вибираю навчання в Сумському НАУ з великої поваги 

до випускників факультету ветеринарної медицини, які стали відомі не тільки в 

Україні, але за її межами. Такі випускники як Павлішен Ю.В., Харенко А.М.,  Ничик 

С.В. та ін. задають темп розвитку ветеринарній медицини та можуть слугувати 

прикладом до якого треба прагнути. З великою повагою до викладацького складу, 

особливо до професорів таких як Фотіна Т.І, Березовський А.В., Кассіч В.Ю., Камбур 

М.Д. та інших, які відомі своїми науковими досягненнями по всьому світу. А це дуже 

важливо навчатися в середовищі своїх однодумців, професіоналів, щоб досягти 

певного рівня та отримати не тільки практичні фахові навички, але й життєві поради 

як розвиватися. Це моя мета, моє бажання та моє основне прагнення бути гідним 

та корисним! 

Дякую за ваш час та увагу. Я дуже сподіваюсь, що стану частиною 

студентської родини факультету ветеринарної медицини Сумського НАУ. 

З великою повагою, вступник Петренко І.В. (підпис) 


