
Шановний Михайле Михайловичу! 

Мені відомо, що Одеський державний аграрний університет є одним з найкращих 

закладів вищої освіти в Україні, і я мрію навчатися у Вашому університеті на бакалаврській 

програмі за спеціальністю «Геодезія та землеустрій». 

У 2022 році я закінчив одинадцятий клас (вказати назву) школи. У старших класах  

почав замислюватися над своїм майбутнім: шукав відповідь на питання, яку ж професію 

обрати. Я зважено підходив до вибору спеціальності: ставив собі запитання, ким хочу стати й 

ким бачу себе через десять років. І знайшов відповідь: мрію бути пілотом БПЛА, 

висококваліфікованим і затребуваним фахівцем у сфері земельних відносин, інженером-

геодезистом. Саме тому я вибрав Ваш університет, бо переконаний: навчаючись тут, реалізую 

мрію в життя.  

Зацікавившись цією спеціальністю, почав  знайомитись із сучасними науковими 

досягненнями в цій сфері  та їхнім впливом на суспільство й навколишнє середовище. Після 

опрацювання інформації з'явився інтерес до науково-дослідної роботи в галузі інноваційних 

технологій  землеустрою та геодезії.   

Перед собою ставлю завдання освоїти профільні предмети навчальних дисциплін цієї 

спеціальності, зокрема геодезію, землеустрій, топографічне креслення та комп`ютерну графіку 

в землевпорядкуванні.  Мене приваблює практикум з фаху, який проводять саме в стінах 

ОДАУ, після якого студенти можуть отримати сертифікат пілота безпілотного літального 

апарату (БПЛА). 

На мою думку, успішний інженер-землевпорядник, інженер-геодезист повинен бути 

уважним (проводити точні виміри), розсудливим (вирішувати земельні суперечки), розумним 

(усвідомлювати  різницю між кадастром і 3D кадастром), впевненим (в прийнятті рішень), 

гарно орієнтуватись по картах, формувати об’єкти земельної власності й працювати на благо 

держави та її громадян. Вважаю, що знання, досвід, які я отримаю під час навчання за 

спеціальністю «Геодезія та землеустрій», допоможуть мені в майбутньому досягти 

поставлених цілей. 

Розумію, що практичний досвід за цією спеціальністю можна отримати лише після 

здобуття певних знань з галузі, яка завжди йде в ногу з новітніми технологіями, адже земля – 

наше найбільше національне багатство, безцінний скарб, який необхідно охороняти й розумно 

ним розпоряджатися.  

ОДАУ приваблює тим, що факультет чудово оснащений сучасним програмним 

забезпеченням та сучасними геодезичними приладами. 

На сайті університету я ознайомився з інформацією про професійний професорсько-

викладацький колектив, який передає всі свої знання і досвід студентам, стимулює розвиток їх 

здібностей.  



Я буду сумлінно вчитися, братиму активну участь у громадському житті університету. 

Знаю, що навчання на бакалаврській спеціальності «Геодезія та землеустрій» є складним, 

однак, враховуючи вихідні умови та якісні показники навчального закладу,  переконаний, що 

зможу досягти значних успіхів. Маю намір стати гідним представником університетського 

студентського колективу. 
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