
МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

 Мене звати Кравчук Марія. Я народилася і проживаю у селі Миронівка 

Мелітопольського району Запорізької області. У 2022 році закінчила 

Степанівську Першу загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Олександрівської 

сільської ради.  

 Я пишу цей мотиваційний лист, бо маю велике бажання навчатися у 

Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра 

Моторного на бакалаврській освітній програмі зі спеціальності «Цивільна 

безпека». Маю середній бал атестата 9,8, у мене відмінні оцінки з математики, 

фізики, хімії. Вважаю, що це допоможе мені у подальшому навчанні.  

 Чому саме спеціальність «Цивільна безпека»? У минулому році в школі 

проводився організаційний захід, присвячений Всесвітньому Дню охорони 

праці. Серед запрошених гостей були викладачі кафедри цивільної безпеки 

ТДАТУ, страховий експерт з охорони праці Фонду соціального страхування з 

міста Мелітополя, інженер з охорони праці ТОВ «Агротіс». Після їх емоційних 

виступів щодо проблемних питань безпеки на виробництві та в побуті, стану 

виробничого травматизму, я зрозуміла, що це саме та сфера діяльності, в якій 

я хотіла б себе реалізувати. А щодо вибору навчального закладу, то тут все 

було однозначно – тільки ТДАТУ! Адже два роки тому його закінчив мій 

старший брат. Захоплюючі розповіді брата про навчання та студентське життя 

в цьому університеті є найкращою рекламою.      

Після ретельного перегляду освітньої програми на сайті університету я 

усвідомила, що вона наче була розроблена для мене. Усі навчальні дисципліни 

здаються цікавими та актуальними. Особливо мені сподобався курс з 

організації наглядової діяльності у сфері цивільної безпеки, тому що це та 

сфера, де я хотіла б спеціалізуватися. Зокрема, мені сподобалось, що ваш 

університет проводить відкриті заняття, зустрічі та круглі столи із залученням 

професіоналів у сфері цивільної безпеки, які відкривають практичний досвід 

щодо вирішення проблем безпеки суспільства. Ознайомившись із сайтом 

ТДАТУ, я також з’ясувала, що партнерами цієї освітньої програми є найбільші 

підприємства нашого регіону, такі як ТОВ «Агрофірма Ольвія», Ботіївська 

ВЕС, Мелітопольські високовольтні мережі тощо, де студенти отримують 

можливість проходити виробничі практики. 

Я щиро прагну навчатися саме у вашому університеті, бо переконана, що 

ця освітня програма допоможе мені розвинути себе як професіонала, виховати 

навички спілкування та управління, які необхідні для моєї майбутньої кар’єри. 

Я також буду прагнути брати активну участь у громадському житті 

університету, бо це допоможе мені навчитися нести відповідальність не тільки 

за себе, але і за весь колектив, а це, на мою думку, є вкрай важливим у питаннях 

цивільної безпеки.  

 Я сподіваюся стати частиною студентського колективу ТДАТУ. 

 

 З повагою, Марія Кравчук. 
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