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ШановнийВолодимиреМиколайовичу!
Я,ПІБ(повністю), прошу Вас позитивно розглянути мою кандидатуру, як
майбутнього студента Центральноукраїнськогонаціональноготехнічногоуніверситету зі
спеціальності "Транспортні технології (на автомобільному транспорті) на основі
поданого мотиваційноголиста.
У цьому році я закінчив(ла) навчання в«Назва школи» і отримав(ла) атестат про
повну загальну середню освіту. В шкільні роки я цікавився(лась) та
захоплювався(лась)логістикою, технологіями перевезень та автомобілями,якими все це
здійснюється, а тому у школі більш відповідально відносився(лась) до вивчення таких
предметів, як математика, інформатика, фізика, географія та іноземних мов.
З освітніми програмами даної спеціальності я ознайовися(лась) на сайтах закладах
вищої освіти Києва, Харкова, Дніпра, Львова, Кропивницького.Я дуже зрадів, що в
нашому місті є такий університет і здійснюється підготовка за даною спеціальністю.
Вважаю, що Центральноукраїнськийнаціональнийтехнічнийуніверситет є одним із
кращий в Україні. Мені до вподоби його освітня програма і дисципліни, які
викладаються.
Моє перше знайомство з Вашим університетом почалося ще в школі, я мав(ла)
можливістьвідвідати університет під час "Дня відкритих дверей"і ознайомитися з
матеріально-технічною базою. Я спілкувався(лась) зздобувачамивищоїосвіти, які є
моїми друзями. Зараз я усвідомлюю,що транспортні технології, логістика є важливою
спеціальністю. Це доводить стан на фронт під часросійськоївійськовоїагресії в Україні.
Дуже важливо вчасно, з найменшими витратами і в повному обсязі доставити вантажі
військового призначення увизначене місце. Я побачив(ла), що необхідно також
згладжено організовувати евакуацію мірного населення, доставку гуманітарної
допомоги та паливно-мастильних матеріалів. Самовіддана праця працівників в галузі
транспортних технологій зворушила мене і ще раз підтвердила правильність мого
рішення відносно вибору спеціальності.
Я зрозумів(ла), що щоб бути справжнім фахівцем треба багато працювати,
поєднувати
навчання
з
практикою
та
закордонним
стажуванням.
ЗавдякиВашомууніверситетууменез’явитьсятакаможливість.
Щиро дякую за розгляд мого мотиваційного листа і сподіваюся
статистудентомЦентральноукраїнськогонаціонального
технічногоуніверситету
зі
спеціальності "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)".
Зповагою,
Цей приклад наведений для ознайомлення із загальними принципами написання мотиваційного листа.
Некопіюйте текст цього листа і не використовуйте його при вступі до закладу вищої освіти. Пам’ятайте,
щоуспішний мотиваційний лист це завжди ваша особиста історія, що розповідає саме про вас та відображає
вашузацікавленість у вступіна ту чиіншуспеціальність закладу вищоїосвіти.

