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Шановний Володимире Івановичу! 

 

Звертаюсь до вас з мотиваційним листом щодо моєї перспективи вступу до вищого 

навчального закладу аграрного спрямування - Сумського національного аграрного 

університету з метою здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  магістра за спеціальністю 

212 «ВЕТЕРИНАРНА ГІГІЄНА, САНІТАРІЯ І ЕКСПЕРТИЗА »  

Вважаю, що професія лікаря ветеринарної медицини є багатогранною та дає 

унікальний шанс отримати престижну спеціальність, розвинути інтелектуальні здібності, 

вивчити теоретичні основи та набути практичний досвід, що в подальшому надасть 

можливість оволодіти професією своєї мрії, яка є популярною як в Україні, так і за її 

межами, допоможе стати частиною даної сфери для відновлення та примноження 

розвитку нашої держави. У непростому і динамічному світі служба ветеринарної 

медицини виконує важливі функції — забезпечує епізоотичне благополуччя України, 

захищає її території від занесення інфекцій, забезпечує охорону здоров’я тварин, 

ветеринарно-санітарний контроль та нагляд за безпекою харчових продуктів у процесі їх 

виробництва. Лікар ветеринарної медицини з громадського здоров’я  це одна з найбільш 

актуальних професій в умовах реформування галузі охорони здоров’я людини та тварин. 

В 2022 року я закінчив школу № 17 м. Суми та маю відповідні бали з предметів 

мультипредметного тесту: українська мова - …..; математика - ….; історія України - …… 

Окрім цього, впродовж свого навчання в школі, я приймав учать у конкурсах та 

олімпіадах з біології, був членом природничих гуртків, учасником центру  

еколого-натуралістичної творчості місцевого (обласного) підпорядкування, брав участь у 

підготовці наукової роботи при МАН, де зайняв відповідне місце. Важливою ланкою 

вважаю участь у волонтерських заходах, які проводились у нашій школі щодо допомоги 

безпритульним тваринам міста. Цікавим були семінари-тренінги з питань громадського 

здоров’я та безпеки і якості харчових продуктів, які проводили викладачі факультету 

ветеринарної медицини. З чого було зроблено висновки, що професія лікаря 

ветеринарної медицини є різноплановою та дуже цікавою.  
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Також був свідком, як у селах проводили відбір молока на аналіз якості, і це теж 

робив лікар ветеринарної медицини. А з бабусею ми готуємо сири в домашніх умовах. 

Моя сім’я підтримує мій вибір. Восени 2021 року, на дні відкритих дверей, де мені 

пощастило бути, нам провели різноманітні локації – показали майстер-класи з хімії, 

хірургії, фармакології, експертизи продуктів та визначення їх якості та безпечності, 

ознайомили з роботою електронного мікроскопу, на віварії ми слухали серце і легені 

тварин, провели їх огляд. Цікавим було виявлення фальсифікації харчових продуктів. 

Познайомившись з факультетом, викладачами та студентами, я почув про перспективи 

проходження практики та стажування вже під час навчання у лабораторіях ветеринарно-

санітарної експертизи, ветеринарних клініках, господарствах Україні та за її межами; про 

можливості поєднувати роботу і навчання, що дуже важливо для мене, адже було б 

непогано мати можливість і навчатися, і заробляти кошти одночасно. 

Свій майбутній напрям, певно, оберу, коли почну вчитися. Адже ветеринарія - це 

така цікава, перспективна та багатогранна галузь.  

Маю глибоке переконання, що сучасна ветеринарна медицина досягла вже певних 

вершин, але сподіваюся, що мені теж вдасться зробити внесок в розвиток національної 

мережи ветеринарних послуг, удосконаленні профілактичних заходів та розвитку 

соціальних програм щодо утримання та збереження безпритульних тварин, розробки 

концепцій отримання якісної та безпечної харчової продукції. Що стане можливим у 

випадку зарахування мене до Сумського НАУ, факультет ветеринарної медицини на 

спеціальність 212 «ВЕТЕРИНАРНА ГІГІЄНА, САНІТАРІЯ І ЕКСПЕРТИЗА ». 

Дякую за увагу до листа і моєї особистої історії. Сподіваюсь, що стану частиною 

студентської родини факультету ветеринарної медицини Сумського НАУ. 

 

Дата _________ 

 

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


