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Шановний Володимире Івановичу!
Я завершую останній рік навчання у «назва школи» і прагну вступити до Сумського
НАУ на бакалаврську програму зі спеціальності 126 Інформаційні системи та технології.
Останнім часом я постійно думаю про своє майбутнє, прагну збудувати кар’єру в ІТ-галузі
та стати успішною людиною, яка знайшла свій власний шлях у житті. Моя родина
підтримує мене, бо, розуміє, що побудова цифрового суспільства є сучасним трендом, якій
охоплює всі сфери виробництва і життя взагалі. Для здійснення моєї цілі необхідно
отримати фахову освіту, я добре це розумію.
Мої шкільні вчителі завжди відзначали, що я маю хороші здібності з точних
предметів, особливо з математики та інформатики. Я маю високі оцінки з цих предметів. Я
вирішив пов’язати свою майбутню кар’єру з технологічною сферою діяльності, оскільки
вважаю, що саме ця сфера допоможе мені стати успішним у майбутньому.
Оскільки цього важкого для нашої країни року я закінчую школу, я вирішив
вступити до Сумського НАУ, який вважаю одним із найкращих університетів України. Я
витратив достатньо часу на ознайомлення з навчальними програмами і можливостями
різних університетів, і нарешті обрав саме Ваш університет серед інших.

Моє перше знайомство з вашим університетом почалося зі збору конкретної
інформації про нього, цю інформацію я знайшов на сайті Сумського НАУ, публікацій в
Інтернет - виданнях, розмов з друзями та знайомими, це допомогло мені зробити вибір.
На мою думку, Сумський НАУ – це інноваційний центр, який бере активну участь у
наукових дослідженнях, міжнародних програмах обміну студентів, співпрацює з великими
промисловими та ІТ- компаніями України. Університет стимулює розвиток професійних та
підприємницьких здібностей студентів, скеровуючи їх для проходження практики до різних
компаній, де вони мають можливість вдосконалити свої знання та навички. Саме тому, я
прийшов до висновку, що для реалізації моїх планів я буду вступати до Сумського НАУ.
Що стосується бачення моєї майбутньої кар’єри, то, на мою думку у нашій країні не
вистачає фахівців – аналітиків з інформаційних систем та технологій. Я б хотів зробити свій
внесок у розвиток цієї галузі, автоматизації різних підрозділів виробництва у промисловій
та аграрній сферах. Завершивши навчання в університеті, я планую створити власну ІТкомпанію або стати працівником відомої ІТ-компанії. Для реалізації цієї мети мені потрібно
вдосконалити свої лідерські якості та здобути спеціальні знання з обраної галузі знань, а це
стане можливим лише, якщо я вступлю до Сумського НАУ на спеціальність 126
Інформаційні системи та технології.
На завершення хотілося б сказати, що якщо я стану студентом вашого університету,
я обіцяю бути гідним членом студентського колективу.
Дуже дякую, що розглянули мій мотиваційний лист та заяву. Я з нетерпінням чекаю
вашої відповіді.
З повагою, ______________

