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Шановний пане ректоре!
Звертаюсь до Вас із мотиваційним листом, оскільки я зацікавлений у
вступі до Центральноукраїнського національного технічного університету на
2-й (магістерський) рівень освіти за спеціальністю 151 «Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології».
В цьому році я закінчив навчання у Національному університеті
біоресурсів і природокористування України в м. Києві й здобув диплом про
базову вищу освіту за освітнім ступенем «бакалавр» зі спеціальності
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».
Навчаючись на останньому курсі бакалавріату, я неодноразово
замислювався над своїм найближчим майбутнім та більш віддаленими
перспективами і поступово схилився до думки про необхідність подальшого
навчання й підвищення рівня своїх теоретичних знань і практичних навичок.
Я усвідомив, що хотів би більше дізнатись у IT-сфері, галузі
комп’ютерних технологій, автоматизації, програмування, робототехніки
тощо, оскільки все це може бути застосоване не тільки в енергетиці (уже
знайомій мені), а й у будь-якій інженерній галузі (що також буде дуже цікаво
вивчити у подробицях). Найширше застосування комп’ютерів та інших
гаджетів на сьогодні міцно ввійшло не тільки в усі науки, а й у побут
сучасної людини. А користування досягненнями техніки потребує твердих
знань, постійного їх оновлення і вдосконалення. Саме тому я вирішив
продовжити своє навчання за магістерською програмою зі спеціальності 151
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».
Я міг би вступити до магістратури Національного університету
біоресурсів і природокористування України (там є 151-а спеціальність), проте
останні події, що відбулися в Україні, змусили мене повернутись до мого
рідного міста – Кропивницького. Проте, ознайомившись на сайтах кількох
університетів із навчальними програмами 151-ї спеціальності, я впевнився,
що у ЦНТУ зможу отримати достойний рівень знань – не гірший, ніж в
інших університетах у великих містах. По-перше, ЦНТУ – провідний
освітній та науковий заклад Центральної України за багатьма показниками,
про що свідчать різноманітні рейтинги. По-друге, багаторічний досвід
підготовки фахівців за обраною спеціальністю і сформована матеріальнотехнічна база дозволять опановувати не тільки теоретичні, а й практичні

знання. По-третє, міцний зв’язок із промисловими підприємствами і фірмами
регіону забезпечує досить широкий вибір баз практики. По-четверте,
наявність можливості закордонного стажування дозволяє сподіватися на
можливість ознайомлення із сучасним станом сфер застосування
спеціальності в інших країнах (я мав можливість спілкуватися із кількома
магістрантами і випускниками Вашого ЗВО з цього приводу). Нарешті, поп’яте, вдома «рідні стіни» допомагатимуть мені навчатися.
Хочу зазначити, що я маю непогану підготовку, про що свідчить мій
середній бал диплома бакалавра. А моя зацікавленість у вивченні
комп’ютерно-інтегрованих технологій неабияк сприятиме навчанню.
Запевняю, що прийнявши мене до лав студентів Вашого університету,
Ви отримаєте в моїй особі старанного й активного магістранта-дослідника і
громадянина, який зацікавлений у набутті сучасних знань та навичок, щоб у
подальшому зробити успішну кар’єру і свій внесок у відновлення, добробут й
інженерний розвиток України.
Дякую за приділені мені час і увагу! Дуже сподіваюсь на Ваше
позитивне рішення щодо зарахування мене до магістратури ЦНТУ за
спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».
З повагою, ___________________.

Примітка. 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.

