Зразок Мотиваційного листа
для вступу на спеціальність
113 “Прикладна математика”,
освітня програма “Інтелектуальний аналіз даних”
кафедра Комп’ютерної математики і аналізу даних,
Навчально-наукового інституту комп’ютерних наук
та інформаційних технологій,
НТУ “ХПІ”
Приймальній комісії Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»
(вказати найменування навчального закладу повністю)
випускника
(прізвище, ім’я, по батькові, адреса проживання або тимчасового
місцеперебування; контактні дані — e-mail, мобільний номер телефона, бажано
той, на якому є Telegram)

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановна приймальна комісія, я, прізвище ім’я, по батькові, випускник(ця)
вказати повне найменування навчального закладу звертаюся до Вас із приводу
вступу на бакалаврську програму до НТУ «ХПІ» Навчально-наукового інституту
комп’ютерних

наук

та

інформаційних

технологій, кафедри Комп’ютерної

математики та аналізу даних.
Я зацікавлений(а) у спеціальності 113 “Прикладна математика”, освітня
програма “Інтелектуальний аналіз даних”.
Мій вибір цієї спеціальності та освітньої програми є цілком свідомим та
зваженим.

Описати мотивацію щодо обрання цієї спеціальності та освітньої програми,
а також кафедри та ВНЗ. Для цього викладіть у форматі довільної стислої
розповіді відповіді на наведені нижче питання:
● чим ця спеціальність та освітня програма приваблює Вас;
● чим Ви керувалися, обираючи цю спеціальність та освітню програму;
● чому саме фахівцем у цій галузі Ви хочете бути;
● Ваші очікування від навчання на обраній спеціальності та освітній програмі;
● Ваші сильні сторони та переваги, які допоможуть найбільш ефективно
навчатися за обраною освітньою програмою: особистісні та професійні
якості, попередній досвід та навички;
● чого

Ви

прагнете

математики

та

досягти, навчаючись на кафедрі Комп’ютерної
аналізу

даних

Навчально-наукового

інституту

комп’ютерних наук та інформаційних технологій НТУ «ХПІ»;
● яким Ви бачите своє майбутнє в цій професії.
Додаткова інформація: прізвище та повне ім’я батьків, опікунів тощо;
контактні дані кожного з них — e-mail, мобільний номер телефона, бажано той
на якому є Telegram.
З повагою, прізвище, ім’я, по батькові.
Дата.
P.S. Пам’ятайте, що мотиваційний лист, який приверне увагу комісії та
зацікавать її у вашій кандидатурі — це щира історія, що розповідає саме про вас,
про ваші інтереси, вміння, навички, та демонструє вашу зацікавленість у вступі на
ту чи іншу спеціальність закладу вищої освіти.
Успіхів!

Надсилайте свої мотиваційні листи на адресу:
kmad@khpi.edu.ua
Якщо у Вас виникають питання щодо вступної кампанії 2022:
● дзвоніть: 0975838229
● дізнавайтесь більше web.kpi.kharkov.ua/kmmm/uk/

