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Шановний Володимир Миколайович! 
Я пишу цього мотиваційного листа, оскільки зацікавлений у вступі на бакалаврську 

програму зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» у 
Центральноукраїнському національному технічному університеті. 

У 2022 році я закінчив ЗОШ №1 в с. Бережинка Кіровоградського району та 
отримав атестат про повну середню освіту. З 9-го класу школи я допомагав батьку на 
будівництві у фермерських господарствах та під час виконання ремонтів у приватних 
будинках замовників. За словами постійних членів батькової бригади – «в мене до 
будівництва є талан». Мені подобалося те, чим ми займалися, і як гарно у нас виходило, 
тому у школі я став посилено вивчати предмети, які є необхідними для професії 
будівельника: математику, хімію, фізику, інформатику. В останніх класах школи батьки 
наймали мені репетитора з англійської мови. 

Зацікавленість до будівництва виникла в мене ще і завдяки величезному бажанню 
мати свій власний дім, де можна все зробити по своєму, влаштувати спортивний 
тренажерний зал, басейн, тенісний корд, тощо. Зараз я працюю над проектом своєї мрії. 

Останні роки у школі я намагався більше дізнатися про такі предмети, як історія 
архітектури, механіка та матеріалознавство, цікавився роботами Леонардо да Вінчі, 
колекціонував ідеї створення малих архітектурних форм. Як наслідок, я зрозумів, що для 
професійного успіху потрібно вміти розраховувати та проектувати нові об’єкти, 
забезпечувати документальний супровід майбутнього будівельного об’єкту, що без 
спеціалізованого навчання не можливо. В мене з’явилося невгамовне бажання навчатися в 
університеті та поглиблено вивчати всі предмети, що пов’язані з будівництвом. 

Я розумію, що обрана мною професія дуже непроста і потребує високого рівня 
знань та навичок, який, на мою думку, може сформуватися лише завдяки навчанню у 
Центральноукраїнському національному технічному університеті. Я щиро прагну 
навчатися на бакалаврській програмі за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна 
інженерія» 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 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 кафедри будівництва зазначено, що практика у 
студентів проходить у найбільших будівельних фірмах міста, а отриманий в результаті 
навчання диплом можна підтвердити в країнах Євросоюзу. 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, ______________                                                     Микола Петренко 
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