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Шановний Володимире Миколайовичу! 
Звертаюся до Вас з проханням розглянути мій мотиваційний лист та сподіваюся на 

позитивне рішення щодо мого зарахування на навчання на факультет будівництва і 
транспорту Центральноукраїнського національного технічного університету за 
спеціальністю «Агроінженерія «Технічний сервіс»». 

Цього року я закінчив навчання у «Назва школи». Я завжди цікавився та 
захоплювався сільськогосподарською технікою і роботою на землі, і тому у школі 
посилено вивчав предмети, які є необхідними для професії агроінженера: математику, 
хімію, фізику, інформатику. 

Я вирішив вступити до Центральноукраїнського національного технічного 
університету, який вважаю одним з найкращих університетів України. Я витратив 
багато часу на ознайомлення з навчальними програмами і можливостями різних 
університетів, і нарешті обрав саме Ваш університет серед інших університетів. 

Моє перше знайомство з вашим університетом почалося ще в школі, я мав 
можливість відвідати Ваш університет та ознайомитися з матеріально-технічною базою і 
поспілкуватися зі здобувачами вищої освіти. З даних, які я отримав та знайшов на сайті 
Вашого університету, мені вдалося скласти основну картину, яка допомогла мені 
зробити вибір. Спеціальність «Агроінженерія «Технічний сервіс»» на сьогоднішній день 
відіграє дуже важливу роль у розбудові нашої країни. Я знаю, що здобувачів вищої 
освіти залучають до дослідницьких проектів університету, університет стимулює 
розвиток професійних та підприємницьких здібностей здобувачів вищої освіти, 
скеровуючи їх для проходження практики до різних компаній, де вони мають 
можливість вдосконалити свої здібності та навчитись новому. Саме тому, я прийшов до 
висновку, що Центральноукраїнський національний технічний університет є найкращим 
закладом для реалізації мого потенціалу. 

На завершення хотілося б сказати, що якщо я стану здобувачем вашого 
університету, я обіцяю бути гідним членом студентського колективу. 

Дуже дякую, що розглянули мою заяву. Я з нетерпінням чекаю вашої позитивної 
відповіді. 

 

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. 


