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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 «Автомобільний транспорт». 

Цього року я закінчив навчання у «Назва школи». Я завжди цікавився та 
захоплювався автомобілями їх будовою та роботою, і тому у школі посилено вивчав 
предмети, які є необхідними для професії інженера: 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. 

Хочу запевнити, що мій вибір освітньої програми та спеціальності є цілком 
свідомий, оскільки в мене дуже багато рідних та знайомих, які є випускниками минулих 
років за цією спеціальністю, які зараз працюють на керівних посадах автотранспортних 
підприємств. У розмовах з ними я усвідомив, що робота за цією спеціальністю це не 
щоденні рутинні трудові будні, а справжнє покликання, яке супроводжуватиме мене усе 
життя. 

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. Зараз я усвідомлюю, що автомобільний транспорт є одним з найбільш 
важливим стратегічним підприємством нашої країни, а тому організовувати 
безперебійний, а головне, безпечний, перевізний процес є дуже відповідальною задачею 
для майбутнього випускника спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт». Під час 
російської військової агресії я побачив, що автомобільний транспорт продовжував 
злагоджено працювати незважаючи ні на що: організовував евакуацію біженців, 
організовував доставку гуманітарної допомоги, палива тощо. Самовіддана праця 
працівників автотранспортних підприємств, які під обстрілами продовжували сумлінно 
виконувати свої функції та допомагати рятувати людські життя, неабияк зворушила 
мене та зайвий раз підтвердила моє тверде рішення щодо подальшої освіти. 

Тож, перед тим як звернутись до Вас, я ретельного переглянув навчальні плани та 
ознайомився з дисциплінами, які мені доведеться вивчати. Я усвідомив, що мені 
потрібно ще багато чому вчитися, якщо я хочу стати справжнім фахівцем і тому готовий 
важко працювати, щоб досягнути успіху. 

Я прагну поєднувати навчання з практикою, а завдяки Вашому університету у мене 
з’явиться така можливість. На сайті факультету будівництва і транспорту зазначено, що 
партнерами університету по цій спеціальності є такі відомі фірми, як «найменування 
фірм». Саме завдяки цьому, Ваш університет може забезпечити мені найкращі ресурси 



та можливості для ефективного навчання. 
Щиро дякую, що виділили час для розгляду мого листа та сподіваюся невдовзі 

стати студентом 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. 


