
ПРИКЛАД ТЕКСТУ МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА 3 

на ОП  «Комп’ютерний інжиніринг харчових і переробних виробництв» 

 

Я завершую останній рік навчання у «назва школи» і прагну вступити до 

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного на бакалаврську програму зі спеціальності галузеве 

машинобудування.  

Отримання ступеня бакалавра за освітньою програмою «Компьютерний 

інженеринг харчових і переробних виробництв» у Вашому університеті є моїм 

шансом стати висококваліфікованим, конкурентоспроможним фахівцем в галузі 

переробки харчової промисловості, успішно здійснювати професійну діяльність, 

вирішувати складні задачі розробки, проектування, виробництва, монтажу, 

експлуатації, технічного обслуговування, ремонту та модернізації обладнання, 

пристроїв та систем. 

У червні цього року, я закінчую навчання і отримаю атестат з відзнакою. 

Найвищі оцінки я здобув з математики та фізики. Завжди я мав величезну 

зацікавленість точними науками, і саме тому, вирішила пов'язати свою 

майбутню кар'єру з технічною сферою діяльності, оскільки вважаю, що саме ця 

сфера допоможе мені стати успішною у майбутньому. 

Моє перше знайомство з вашим університетом почалося зі збору 

конкретної інформації про нього. З даних, які я знайшла, мені вдалося скласти 

основну картину, яка допомогла мені зробити вибір. Таврійський державний 

агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного – це один з найбільших 

інноваційних центрів, який бере активну участь у наукових дослідження, 

міжнародних програмах обміну студентів, співпрацює з великими 

промисловими та компаніями Запорізької області та України. Студентів 

залучають до дослідницьких проектів університету, університет стимулює 

розвиток професійних та підприємницьких здібностей студентів, скеровуючи їх 

для проходження практики до різних компаній, де вони мають можливість 

вдосконалити свої здібності та навчитись новому. Можливість отримати 

паралельно з дипломом магістра і європейський диплом. Тобто гарантія виїзду 

за кордон при бажанні для майбутнього працевлаштування або можливості 

заробити. Саме тому, я прийшов до висновку, що Таврійський державний 

агротехнологічний університет є найкращим закладом для реалізації мого 

потенціалу. 

Що стосується бачення моєї майбутньої кар’єри, то, на мою думку у нашій 

країні не вистачає висококваліфікованих спеціалістів у галузі переробної 

промисловості. Я б хотіла зробити свій внесок у розвиток сфери 

машинобудування. Завершивши навчання у вашому університеті, я планую 

створити власне підприємство, яке буде займатися ремонтом та 

обслуговуванням обладнанням харчової промисловості. Для реалізації цієї мети 

мені потрібно вдосконалити свої лідерські якості та здобути спеціальні знання з 

обраної галузі знань, а це стане можливим лише, якщо я вступлю до 

Таврійського державного агротехнологічного університету на освітню програму 

«Комп’ютерний інжиніринг харчових і переробних виробництв» за 

спеціальністю 133 Галузеве машинобудування. 


