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Шановний Володимире Миколайовичу! 

 

Звертаюся до Вас з приводу вступу на навчання до Центральноукраїнського 

національного технічного університету за спеціальністю «Агроінженерія». 

В цьому році я успішно закінчив навчання у «Назва школи». Під час 

навчання в школі я захоплювався різною технікою, її роботою, удосконаленням. 

Усвідомлення того, що Україна є аграрною державою, потужним виробником і 

експортером сільськогосподарської продукції світового рівня викликає у мене 

зацікавленість у професії, пов’язаної з забезпеченням аграрного виробництва 

технікою високого рівня. Таким чином, спеціальність «Агроінженерія» найбільше 

задовольняє мої інтереси, а робота за даною спеціальністю затребувана на ринку 

праці. Багато моїх рідних та знайомих є випускниками спеціальності 

«Агроінженерія» створили власні фермерські господарства, працюють на 

машинобудівних підприємствах міста і області, у сфері продаж 

сільськогосподарської техніки, зерна і засобів захисту рослин, маючи цікаву творчу 

роботу і достойну оплату праці. 

Я вирішив обрати Центральноукраїнський національний технічний 

університет, оскільки вважаю його кращим університетом нашого регіону. 

Мені дуже хотілося б отримати знання щодо створення, удосконалення, 

обслуговування і реалізації сільськогосподарських машин та обладнання, 

організації і ведення аграрного виробництва, оскільки це в Україні є завжди 

актуальним і має довгострокові перспективи. 

Будучи школярем я відвідав Ваш університет під час проведення заходу 

«День відкритих дверей», мав спілкування з викладачами і студентами, а також 

ознайомився з ЦНТУ і агротехнічним факультетом через офіційний сайт закладу, 

остаточно усвідомивши свій вибір. Я гарантую приймати різносторонню активну 

участь у житті університету. 

Щиро вдячний Вам, що розглянули мою заяву 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. 


