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ШАНОВНИЙ ВІКТОРЕ ДМИТРОВИЧУ! 

 

На сайті Донбаської державної машинобудівної академії дізнався 

інформацію про бакалаврську програму за спеціальністю «Галузеве 

машинобудування». У цьому мотиваційному листі, я прошу Вас розглянути мою 

кандидатуру, як майбутнього студента за цією спеціальністю. 

Мене звати Доценко Микита, у цьому році закінчив Краматорський 

навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 - 

дошкільний навчальний заклад», здобув золоту медаль. 

У школі я захоплено вивчаю математику, у тому числі алгебру та 

геометрію, та креслення, які я вивчаю не лише в межах шкільної програми, але й 

самостійно за допомогою книжок та безкоштовних онлайн курсів (зокрема, 

платформа онлайн курсів https://naurok.ua/course/math, 

https://www.skillshare.com/browse/autocad, відеоуроки на YouTube и тд). 

Приймав участь у різних олімпіадах за математики, зокрема, «назва 

олімпіади», «назва олімпіади», «назва олімпіади» та входив до п’ятірки кращих. 

Оскільки наш регіон є машинобудівним, мі маємо потужні заводи, деякі з 

них входять до 100 кращих підприємств країни. Мій батько та дідусь працюють 

на заводах, я перейняв цю любов, натхнення та захоплення від них. Хочу, щоб 

розвивалось і надалі в нашому регіоні тяжке машинобудування, мі прославляли 

країну. 
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Також, хочу зазначити, що я детально ознайомився зі складом викладачів 

факультету та його матеріально-технічною базою. Я був дуже приємно вражений 

досягненнями колектива викладачів. Крім того, мене вразила потужна 

матеріальна база факультету та його сучасні комп’ютерні класи, які дозволяють 

моделювати найскладніші інженерні задачі із застосуванням сучасного 

програмного забезпечення. 

Зі свого боку також хочу запевнити Вас, що я хочу брати дуже активну 

участь у студентському житті факультету та проведенні різноманітних 

спортивних заходах (тим паче, що в академії вони проводяться постійно). 

Дуже дякую за те, що розглянули мій мотиваційний лист. З нетерпінням 

чекаю від Вас позитивну відповідь. 

 
З повагою,    

 

 
 

Цей приклад наведений для ознайомлення із загальними принципами 

написання мотиваційного листа. Пам’ятайте, що успішний мотиваційний 

лист – це завжди Ваша особиста історія, що розповідає сама про Вас та 

відображає Вашу зацікавленість спеціальністю та закладом вищої освіти 
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