
 

 

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Я, Павленко Андрій Олександрович, проживаю у селі Сергіївка 

Генічеського району Херсонської області. У 2022 році закінчив Сергіївський 

ліцей з початковою школою та гімназією Новотроїцької селищної ради. 

Середній бал атестата складає 9,3. 

Мій батько працює інженером з охорони праці у товаристві з обмеженою 

відповідальністю «Агрофірма Сергіївка». Багато разів він розповідав мені про 

важливість цієї професії на виробництві, проблеми створення безпечних та 

нешкідливих умов праці в сільському господарстві, адже збереження життя і 

здоров’я працівника є найвищою цінністю держави. Мене це дуже зацікавило, 

і так народилася мрія – отримати вищу освіту та присвятити свою професійну 

кар’єру питанням безпеки.  

На сайті Таврійського державного агротехнологічного університету 

імені Дмитра Моторного я побачив, що в цьому виші готують студентів зі 

спеціальності «Цивільна безпека» за однойменною освітньо-професійною 

програмою. Про ТДАТУ чув тільки позитивні відгуки від старших товаришів 

з села, які в ньому навчаються. А коли на сайті кафедри цивільної безпеки 

ТДАТУ та в бесідах зі співробітниками кафедри у соціальних мережах  

ознайомився зі змістом освітньо-професійної програми «Цивільна безпека», 

зрозумів, що саме тут можу реалізувати свою мрію. Більш того, стану 

фахівцем не лише з охорони праці, а й пожежної безпеки і цивільного захисту, 

а це розширить можливість подальшого працевлаштування та реалізації себе 

як особистості.   

Вважаю себе цілеспрямованою, дисциплінованою людиною, з бажанням 

вчитися та пізнавати нове. Найулюбленішими предметами у школі були фізика 

та хімія. Водночас, шкільні предмети гуманітарного спрямування давалися 

мені не легко, особливо це стосується англійської мови. Добре володію 

комп’ютерною технікою, на достатньо високому рівні працюю з офісними 

програмами та файловими редакторами. З 7 років займаюся футболом, 

закінчив районну дитячо-юнацьку спортивну школу. Граю за команду свого 

села у футбол на районному та обласному рівнях. Знаю, що у ТДАТУ є 

студентські футбольна і футзальна команди. У вільний час від навчання хочу 

продовжувати реалізувати себе у цьому виді спорту.  

Наразі наша країна переживає дуже важкий період своєї історії. У 

відбудові України велику роль повинні зіграти такі молоді люди, як я. Планую 

отримати гарні теоретичні знання від висококваліфікованих викладачів 

університету, закріпити їх практичною підготовкою під час проходження 

виробничих практик. Бо влучний вислів «бачу мету – не бачу перешкод» це 

якраз про мене.   

 

З повагою, Андрій Павленко.   
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