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Мотиваційний лист 

 

На сайті Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного я прочитав інформацію про спеціальність «Цивільна безпека», 

якою цікавлюся, і тому повідомляю Вас про своє бажання вступити до ТДАТУ ім. 

Дмитра Моторного на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти та навчатись за 

освітньо-професійною програмою «Цивільна безпека» за спеціальністю номер 263 

«Цивільна безпека». 

Цього року я здобув повну загальну середню освіту у … . Я завжди цікавився 

безпекою працівників піл час виконання різних видів робіт, особливо 

сільськогосподарських, оскільки я проживаю у селі, і тому у школі посилено вивчав 

предмети, які є необхідними для цієї професії: основи безпеки життєдіяльності, 

математика, фізика. Хочу запевнити, що мій вибір освітньої програми «Цивільна 

безпека» є цілком свідомий, оскільки в мене є  знайомі, які є випускниками минулих 

років за цією спеціальністю, які зараз працюють у різних сільськогосподарських 

підприємствах, в тому числі і на керівних посадах. У розмовах з ними я усвідомив, 

що робота за спеціальністю «Цивільна безпека» це високооплачувана робота та 

цікава творча діяльність. 

Під час російської військової агресії я побачив, що об’єктам інфраструктури 

нашої країни завдано великих руйнувань, а під час відновлення буде дуже актуальна 

особиста безпека працівників. Тому зараз я відчуваю, що можливість навчатися в цій 

галузі для мене надзвичайно важлива і я впевнений, що обрана спеціальність буде 

затребуваною на ринку праці. 

В Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра 

Моторного я прагну здобути сучасні навички та знання, а також освоїти нові 

технології, які є необхідними в роботі спеціаліста з охорони праці, цивільної 

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

кафедри цивільної безпеки та матеріально-технічною базою університету. Хочу 

сказати, що мене вразила потужна матеріальна база університету та практика 

університету залучати до навчання стейкхолдерів із виробництва та їх сучасне 

обладнання для безпеки працівників.  

Протягом навчання в університеті я прагну поглибити свої знання з охорони 

праці, досконало оволодіти спеціальністю «Цивільна безпека». Хочу запевнити Вас, 

що я маю намір брати активну участь у студентському житті університету та 

проведенні різноманітних спортивних та наукових заходах. 

Я сподіваюся, що мені вдалося переконати Вас у своїх здібностях та 

вмотивованості до вивчення цивільної безпеки в ТДАТУ ім. Дмитра Моторного. 

 

З повагою, … .   
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