
ПРИКЛАД ТЕКСТУ МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА 1 

на спеціальність "Галузеве машинобудування" 

освітню програму  "Комп’ютерний інжиніринг харчових і переробних 

виробництв" 

 

Я, ______________ (ПіПб), завершила навчання у «назва школи, місто»         

і бажаю вступити до Таврійського державного агротехнологічного університету 

імені Дмитра Моторного для отримання бакалаврського ступеня вищої освіти з 

освітньої програми "Комп’ютерний інжиніринг харчових і переробних 

виробництв".  

Чому я обрав(ла) саме цю спеціальність? Після пошуку, аналізу, обговорення 

з батьками спеціальностей і освітніх програм, що пропонуються до вступу у 

заклади вищої освіти нашого регіону, я зрозумів(ла), що саме у цієї освітньої 

програми є такі переваги: 

1. Гарантія працевлаштування після отримання диплому бакалавра, яка 

базується на значній кількості машинобудівних підприємств, яких тільки 

у місті Мелітополі налічується близько 100. Серед них більше 40 заводів, 

комбінатів, компаній, приватних підприємств, цехів з виробництва 

харчових продуктів і переробки сільськогосподарської продукції та 

виробництва обладнання для них. 

2. Висока потреба у таких спеціалістах навіть у післявійськовий час 

відновлення нашої країни, адже витрати на продукти харчування завжди 

залишаться необхідними для людини. 

3. Вивчення новітніх комп'ютерних технологій, завдяки чому легко 

влаштуватися на роботу в спільні міжнародні компанії та за кордоном. 

4. Розвинута програма закордонних практик в більше, ніж 15 країнах світу за 

багатьма програмами. Можливість отримати паралельно з дипломом 

магістра і європейський диплом! Тобто гарантія виїзду за кордон при 

бажанні для майбутнього працевлаштування або можливості заробити. 

5. Велика кількість бюджетних місць та відносно невисокий мінімальний 

вступний бал  - гарантія вступу на бюджетні місця та можливість 

отримання підвищеної стипендії. 

6. Можливість навчання за дуальною освітою, що дає змогу навчатись та 

працювати одночасно. Отримувати стаж роботи та зарплатню одночасно з 

навчанням. 

7. Можливість проходження курсу військової підготовки та отримання 

звання офіцера, що розширює можливість для подальшого 

працевлаштування. 

Отримання ступеня бакалавра за освітньою програмою «Комп'ютерний 

інжиніринг харчових і переробних виробництв» у Вашому університеті є моїм 

шансом стати висококваліфікованим, конкурентоспроможним фахівцем, 

затребуваним фірмами та підприємствами з високим рівнем заробітної плати. 

Тому здатна(ий) прикласти необхідних зусиль для навчання в ТДАТУ на освітній 

програмі "Комп’ютерний інжиніринг харчових і переробних виробництв" і 

сподівають на Ваше позитивне рішення. 


