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Шановний В’ячеславе Сергійовичу! 

На сайті Миколаївського національного аграрного університету (або Від викладачів 

Миколаївського національного аграрного університету…, або Від знайомих…) я 

отримав(ла) інформацію про бакалаврську програму за спеціальністю «Комп’ютерні 

науки» і зацікавився(лась) нею. По-перше, дана спеціальність є актуальною, а її фахівці 

затребувані та високооплачувані на ринку праці. По-друге, з розпитаної інформації та 

особистої екскурсії до стін МНАУ впевнився(лась), що МНАУ створює комфортні умови 

для навчання та надає якісну сучасну освіту. У цьому мотиваційному листі, я прошу Вас 

розглянути мою кандидатуру, як майбутнього здобувача вищої освіти за спеціальністю 

«Комп’ютерні науки». 

З дитинства захоплююсь інформаційними технологіями та комп’ютерною технікою. 

Навчаючись у школі, я намагався(лася) зробити свій внесок в її діяльність, допомагаючи 

вчителю інформатики у проведенні занять, беручи участь у декількох заходах, таких як 

зустрічі з розробниками програмного забезпечення, викладачами університетів, що 

навчають інформаційним технологіям та ін. Окрім цього, я старанно вивчаю англійську 

мову, оскільки розумію, що ця мова надзвичайно важлива та необхідна для тих, хто має 

намір у майбутньому працювати у міжнародній ІТ компанії. 

У школі найвищі оцінки я здобув(ла) з математики та інформатики. Я також маю 

високі бали з інших природничих наук, таких як хімія та фізика. Я переконаний(а), що ці 

навчальні дисципліни допомогли мені змінити себе на краще, та підготували до навчання 

на цій бакалаврській програмі. Однак найбільшу мою зацікавленість становлять саме 

комп’ютерні науки, які я вивчаю не лише в межах шкільної програми, але й самостійно за 

допомогою книжок та безкоштовних онлайн курсів (зокрема, на платформах дистанційного 

навчання _________________ (перелічити платформи) завдяки яким я отримав(ла) 

сертифікати про успішне проходження курсів _____________ __________________ (назви 

курсів). 

Вдома я також багато працюю з комп’ютерами. Наприклад, минулого року я 

склав(ла) свій персональний комп’ютер з нуля. Мені також вдалося зібрати сервер, робота 

над яким виявилась дуже цікавим досвідом, оскільки вона допомогла мені краще зрозуміти, 

як працює комп’ютер і як взаємодіють різні процесори та набори чіпів. Крім того, я 

самостійно виявив(ла) і подолав(ла) технічні труднощі, пов’язані зі створенням 

комп’ютера. 

Що стосується навчання в університеті, то я прагну поєднати всі знання, які я 

накопичив(ла) за ці роки, і намагаюся поглибити своє розуміння інформатики та 

комп’ютерної техніки. Я вирішив(ла) піти цим шляхом, так як комп’ютерні науки це одна з 



небагатьох спеціальностей, з якою можна сподіватись на непогану заробітну плату та яка 

вивчає не тільки процес написання коду, а і його подальше просування та працездатність в 

Інтернеті. Я відчуваю, що моя пристрасть до написання кодів дозволить мені досягти 

значних успіхів протягом навчання у Миколаївському національному аграрному 

університеті і в подальшому працевлаштуванні. 

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

до вивчення комп’ютерних наук у Миколаївському національному аграрному університеті 

і я зможу гордо нести звання здобувача вищої світи Миколаївського національного 

аграрного університету і побудувати власне успішне майбутнє! 

З повагою, _______________ 


