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Шановний Володимире Миколайовичу!
Звертаюся до Вас з мотиваційним листом, щоб вступити до закладу
вищої освіти «Центральноукраїнський національний технічний університет»
для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 151 «Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології» та навчатись за освітньо-професійною
програмою «Інтелектуальні комп’ютерні системи та програмна інженерія в
автоматизації». Я ознайомився з інформацією на сайтах різних університетів
нашої держави, які здійснюють підготовку фахівців даної спеціальності. Мій
вибір на користь ЦНТУ, тому що Ваш університет має багаторічний досвід
підготовки спеціалістів в цій галузі та являється провідним вищим навчальним
закладом в центральній Україні. На сайті університету я ознайомився з
професорсько-викладацьким складом та освітньо-професійною програмою, яка
виявилась для мене дуже цікавою та інформативною.
Під час навчання в школі я постійно цікавився сферою техніки,
сучасними винаходами, різними технологічними процесами. Маю схильність до
точних наук та творчо підходжу до вирішення різних завдань. Приймав участь в
олімпіадах з математики та фізики, додатково вивчав іноземну мову та
займався в технічному гуртку при школі. У мене була можливість потрапити з
екскурсією на одне з великих підприємств центрального регіону України.

Побачивши технологічний процес на власні очі мене дуже зацікавили саме
автоматизовані процеси. На мою думку, спеціальність 151 «Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології» є інженерною спеціальністю успішного
майбутнього нашої держави. Навчання у Вашому університеті дозволить мені
здобути сучасні навички та знання, зрости особисто і професійно та зробити
свій внесок в інженерний розвиток України.
Я знаю, що навчання на спеціальності «Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології» є складним завданням,однак, я переконаний, що зможу
опанувати всі необхідні мені знання, які отримаю саме у Вашому університеті
та з їх допомогою стану успішним спеціалістом саме у цій сфері.
Якщо я стану студентом вашого університету, намагатимусь бути
активним та гідним членом студентського колективу.
Дякую за Ваш час та увагу, сподіваюся стати частиною Вашого
студентського колективу.
З повагою, ___________________

