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 Мотиваційний лист 

Шановний Сергію Анатолійовичу! 

 Звертаюся до Вас з приводу вступу на спеціальність 014 Середня освіта 

(Математика) для здобуття освітнього рівня «бакалавр», до якої я проявляю 

інтерес. Це допоможе мені в подальшому житті. Під час навчання я зможу 

отримати багато знань, професійних вмінь і навичок, які я потім 

використовуватиму у власній професійній діяльності. Під час перегляду 

різних закладів вищої освіти звернув увагу саме на Ваш заклад. І сподіваюсь, 

що саме тут розпочнеться мій професійний шлях. 

 Я обрав цю спеціальність тому, що математика це один з 

найнеобхідніших предметів, без яких неможливо уявити людське життя. 

Математика — це основа всіх природничих наук, за допомогою яких 

людство досліджує світ. Знання з математики використовують повсюди: від 

елементарних обчислень для обрахунку здачі в магазині, до дуже складних 

комп’ютерних операцій. Усі найсучасніші технології грунтуються саме на 

математиці. А це означає, що треба підвищувати в людей рівень 

математичних знань. 

 На завершення хочу сказати, що для мене навчання у Вашому закладі 

на цій спеціальності — це дуже важливо. І я переконаний, що саме Ваш 

заклад надасть мені всі необхідні знання. 

 Щиро вдячний, що Ви звернули увагу на мою заяву і сподіваюсь на 

подальшу співпрацю. 

З повагою, Стефан ТОМІЧ. 
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Мотиваційний лист 

Шановний Сергію Анатолійовичу! 

Звертаюся до Вас із проханням розглянути мій мотиваційний лист і прийняти 

позитивне рішення щодо мого зарахування на навчання у Кам'янець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка на фізико-математичний факультет за 

спеціальністю 014 Середня освіта (Математика). 

Цього року я закінчила навчання у Нетішинській ЗОШ №2. До вибору 

університету, в якому хочу навчатися, я підійшла дуже відповідально. Для мене Ваш 

університет є пріоритетом номер один, оскільки він є першим педагогічним університетом 

у нашій країні та йому вже понад 100 років. Також він знаходиться у гарному місті 

Кам'янець-Подільському. На думку моїх учителів, я маю хист до точних наук. Особливо 

мені імпонує математика, адже цей предмет має чітко визначені рамки і алгоритми. Тому 

я обрала математичну спеціальність як свою основну. Вважаю, що професія педагога є 

дуже важливою, бо це виховання наступного покоління. На моїх плечах буде велика 

відповідальність, оскільки потрібно навчити дітей користуватися математикою у 

повсякденному житті. 

Також я маю деякі досягнення з математики, як, наприклад, перші місця в обласних 

олімпіадах і гарне розуміння структури матеріалу в цілому. На мою думку, професія 

педагога підходить мені. Розумію, що закінчивши фізико-математичний факультет, я 

отримую великий досвід і багато дверей будуть відкриті переді мною. У будь-якому разі, 

здобувши кваліфікацію вчителя математики та інформатики, можна реалізувати себе в 

інших професіях, пов’язаних із точними науками. Я планую завершивши навчання, 

вступити до магістратури. 

На завершення, хотілося б сказати, що якщо я стану студентом Вашого 

університету, – обіцяю бути гідним членом студентського колективу. 

Щиро дякую за виділений час і розгляд мого мотиваційного листа. Я з нетерпінням 

чекаю Вашої позитивної відповіді. 

З повагою, Діана ЛАВРЕНЧУК. 


