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Шановний Володимире Миколайовичу! 
Я,ПІБ (повністю) звертаюсь до Вас, щоб повідомити про своє бажання вступити 

до Центральноукраїнського національного технічного університету на другий 
(магістерський) рівень вищої освіти і навчатися за освітньою програмою "Транспортні 
технології (автомобільний транспорт). 

Після отримання ступеня бакалавра за спеціальністю 275 Транспортні технології 
(на автомобільному транспорті) я зрозумів(ла), щоб бути висококваліфікованим 
фахівцем необхідно закінчити магістратуру з даної спеціальності. Я впевнений(на), що 
після її закінчення можу розвинути високу майстерність у сфері транспортних 
технологій, транспортної та виробничої логістики, митної справи, вантажних та 
пасажирських перевезень, постачання вантажів військового призначення в необхідне 
місце, організації евакуації мірного населення, доставки гуманітарної допомоги та 
паливно-мастильних матеріалів. 

Я вибрав(ла) саме Центральноукраїнський національний технічний університет 
тому, що в навчальному плані магістерської програми передбачено наявність важливих 
для мене дисциплін: проектний аналіз транспортних систем і технологій; управління 
ланцюгами постачань, логістичні центри та митні процедури при формуванні 
транспортних технологій; дослідження і управління вантажними та пасажирськими 
перевезеннями; управління надійністю та ефективністю транспортно-виробничих 
логістичних систем та ін., що відрізняються від дисциплін в навчальних планах інших 
закладів вищої освіти. 

Завдяки Вашому університету у мене буде можливість поєднувати навчання з 
практикою, як в Україні, так і за кордоном, оскільки університетом укладені відповідні 
угоди. 

Навчаючись в університеті по бакалаврській програмі, я мав(ла) можливість 
детально ознайомитись зі складом викладачів, що забезпечують як бакалаврські, так і 
магістерські програми, обізнаний(на) з матеріально-технічною базою кафедри 
експлуатації та ремонту машин та університету в цілому. Навчаючись в магістратурі я 
маю намір брати активну участь у студентському житті, проведенні різноманітних 
спортивних та наукових заходів.  

Щиро дякую за розгляд мого мотиваційного листа і сподіваюся стати студентом 
Центральноукраїнського національного технічного університету 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. 
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