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Шановний Володимире Миколайовичу! 
Я, (ПІБ) звертаюся до Вас з мотиваційним листом, щодо вступу до 

Центральноукраїнського національного технічного університету для здобуття другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за освітньою спеціальністю 274 Автомобільний 

транспорт. 

Маю ступінь бакалавра за спеціальністю _______, яку здобув у 20__ році в 

_______(назва університету). 

Я зрозумів, що обрана мною професія дуже популярна у нас в країні та в Європі і 

потребує сучасного рівня знань та навичок, який, на мою думку, може сформуватися 

лише під час навчання у магістратурі. Я щиро прагну навчатися на магістерській 

програмі за спеціальністю 274 Автомобільний транспорт для того, щоб розвинути свої 

знання та вміння у сфері автомобільного транспорту, а також опанувати нові 

компетентності в цій галузі, які так потрібні для того, щоб стати справжнім 

професіоналом. 

Зараз я відчуваю, що можливість працювати і навчатися в цій галузі для мене 

надзвичайно важлива. Тож, перед тим як звернутись до Вас, я ретельного переглянув 

навчальні плани та освітні програми, ознайомився з дисциплінами, які мені доведеться 

вивчати. 

Я усвідомив, що мені потрібно ще багато чому вчитися, зокрема з питань 

впровадження сучасних методів ремонту, обслуговування і сервісу автомобільного 

транспорту та організації наукових досліджень, якщо я хочу стати справжнім фахівцем. 

Я готовий наполегливо працювати, щоб досягнути успіху. 

Я прагну поєднувати навчання з практикою, а саме завдяки Вашому університету у 

мене з’явиться така можливість. Зараз я усвідомлюю, що автомобільний транспорт є 

одним з найбільш важливим стратегічним підприємством нашої країни. На сайті 

кафедри експлуатації та ремонту машин зазначено, що партнерами кафедри по цій 

спеціальності є такі відомі підприємства як, Skoda, Peugeot, Citroen Центр ПП «Авто-

Шанс», Тойота Центр «Мотор-Олві», Renault Центр «Автогруп Кропивницький» та ін. 

Саме завдяки цьому, Ваш університет може забезпечити мені найкращі ресурси та 

можливості для ефективного навчання. 

Впевнений, що саме у Вашому університеті я зможу навчитися проводити різні 

наукові дослідження, оскільки університет оснащений потужною матеріально-

технічною базою для проведення досліджень які стосуються ремонту, обслуговування і 

сервісу автомобільного транспорту. 

Саме тому, я дійшов висновку, що Центральноукраїнський національний технічний 

університет є найкращим закладом для реалізації мого потенціалу. 



Також мене зацікавила програма закордонного стажування, яка надає можливість 

студентам отримати практичні навички та здобути досвід інших держав, щодо розвитку 

агропромислового комплексу. 

Дуже дякую, що розглянули мою заяву і сподіваюсь на Вашу позитивну відповідь. 
 
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. 


