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Шановний Володимире Миколайовичу! 

 

Звертаюся до Вас з приводу вступу на навчання до Центральноукраїнського 

національного технічного університету за освітньою програмою «Галузеве 

машинобудування» агротехнічного факультету. 

Я маю диплом про базову вищу освіту за освітнім ступенем «бакалавр» зі 

спеціальності “Назва спеціальності” і хотів би далі підвищити свій рівень знань. Під 

час навчання в бакалавратурі, мене найбільше цікавили точні прикладні дисципліни, 

які мають вихід на реальні процеси, що відбуваються в природі, техніці, суспільстві. 

Я ознайомився з навчальними програмами і матеріально-технічною базою 

багатьох університетів і обрав саме Ваш університет як найбільш потужний вищий 

навчальний заклад Центральної України за багатьма показниками. 

На сайті Центральноукраїнського національного технічного університету я 

ознайомився з запропонованими освітніми програмами і обрав «Галузеве 

машинобудування». Це одна з небагатьох програм технічного напряму, що 

акредитована як освітньо-наукова, з упором на випуск магістрів, підготовлених до 

творчого вирішення нестандартних задач сучасного виробництва 

сільськогосподарської та техніки загального машинобудування. 

Детальне ознайомлення з умовами навчання і організацією виконання 

магістерських робіт по кафедрі сільськогосподарського машинобудування 

дозволило пересвідчитись у фаховості і доброзичливості професорсько-

викладацького складу, що забезпечує викладання навчальних компонент, прозорості 

навчального процесу, а також у можливості широкого і вільного вибору дисциплін 

магістрантом. 

Зі свого боку я запевняю Вас, що буду активним учасником освітнього процесу 

і гарним магістрантом. 

Щиро дякую, що виділили час для розгляду мого листа та сподіваюся невдовзі 

стати магістрантом Центральноукраїнського національного технічного 

університету. 

З повагою,    

Цей приклад наведений для ознайомлення із загальними принципами написання мотиваційного листа. Не 

копіюйте текст цього листа і не використовуйте його при вступі до закладу вищої освіти. Пам’ятайте, що 

успішний мотиваційний лист це завжди ваша особиста історія, що розповідає саме про вас та відображає 

вашу зацікавленість у вступі на ту чи іншу спеціальність закладу вищої освіти. 


