Зразок мотиваційного листа для вступу на бакалаврську програму
спеціальності 032 «Історія та археологія» галузі знань 03 «Гуманітарні
науки»
Ректору
Центральноукраїнського
національного технічного університету,
професору Володимиру КРОПІВНОМУ
Шановний Володимире Миколайовичу!
Нинішнього року я успішно завершив навчання у «назва школи» школі
та хотів би вступити до Центральноукраїнського національного технічного
університету на бакалаврську програму зі спеціальності 032 «Історія та
археологія».
Обрати саме цейуніверситет та цю спеціальність мене спонукали кілька
причин. По-перше, я завжди цікавився історією своєї Батьківщини та історією
розвитку сучасної світової цивілізації.
По-друге, мій інтерес до історії підтримали вчителі, батьки та друзі. Під
час навчання я був активним учасником предметних шкільних олімпіад, брав
активну участь у різних історико-культурних заходах, які постійно проводилися
у нашій школі та в області. Впродовж двох років я навчався у Малій академії
наук, що дало мені змогу ґрунтовно вивчати питання історико-культурного
розвитку свого регіону та допомогло впевнитись у виборі майбутньої професії,
яка обов’язково мала бути пов’язана зі сферою історії та археології.
По-третє, важливим спонукальним чинником мого рішення стало
ознайомлення на офіційному сайті Вашого університету з освітньопрофесійною програмою «Історія та археологія». Особливо привабливим для
мене у цій програмі є можливість опанування професійною підготовкою
фахівця, який володіє глибокими знаннями й професійними компетентностями
в галузі історії та археології та здатний виконувати комплексні завдання і
розв’язувати практичні проблеми під час самостійної наукової та педагогічної
діяльності.Важливим є також те, що на кафедрі історії, археології,
інформаційної та архівної справи працює висококваліфікований викладацький
колектив й пропонуються цікаві навчальні курси й широкий спектр вибіркових
дисциплін. Приваблює й те, що після закінчення магістратури є можливість
працювати за набутою спеціальністю або ж стати науковцем, продовживши
навчання в аспірантурі кафедри за спеціальністю 032 «Історія та археологія»,
підготувати та захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора
філософії на цій же кафедрі.
По-четверте, вагомим фактором обрання Вашогоуніверситету стало місце
його розташування, адже там промайнуть чотири роки мого життя.
Кропивницький затишне місто, з цікавою історією, архітектурними пам’ятками,
місцями для культурного відпочинку (театр корифеїв, філармонія, музеї,
виставкові зали, один з найкращих в Україні дендропарків тощо).
В умовах війни враховано також чинник безпечності освітнього процесу.
В університеті поєднано дистанційне та стаціонарне викладання, між
навчальними корпусамита гуртожитком невелика відстань, бібліотека

розашована у навчальному корпусі, є можливість необмеженого користування
Інтернетом.
Насамкінець хочу запевнити, що буду відповідальним, старанним та
ініціативним студентом як у навчанні, так і в житті студентського колективу.
Наперед щиро вдячний за Ваш час, витрачений на розгляд мого листа, та
сподіваюся на позитивну відповідь щодо навчання за спеціальністю 032
«Історія та археологія».
З повагою

(Ім’я, прізвище)

