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Шановний Володимире Миколайовичу! 

 

Я пишу цього мотиваційного листа, оскільки зацікавлений у вступі на 

бакалаврську програму зі спеціальності 275 «Транспортні технології» у 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. 

Цього року я закінчив школу №___ у м.____. Завжди цікавився 

транспортом та його роботою, тому протягом навчання у школі поглиблено 

вивчав предмети, що можуть завдати суттєвого впливу на підготовку 

майбутнього фахівця у галузі перевезень, а саме: математику, інформатику та 

іноземну мову.  

Зацікавленість галуззю перевезень у виникла в мене через те, що я маю 

знайомих, які зараз працюють на керівних посадах, або мають успішну власну 

справу в галузі вантажного, пасажирського автомобільного та міського 

транспорту. Таким чином, ця сфера, з наявності відповідних знань, які я прагну 

отримати у Вашому університеті, надає широкі можливості для мого 

професійного, так і особистісного зростання. 

Я розумію, що галузь перевезень автомобільним транспортом є однією з 

базових, оскільки забезпечує взаємозв’язок всіх елементів економіки держави. 

Такий істотний вплив автомобільного транспорту зумовлений 

різноманітністю його особливостей та переваг у порівнянні з іншими видами 

транспорту: висока маневреність та рухливість; можливість здійснювати 

доставку без додаткових зупинок та пересадок у заданому маршруті; висока 

швидкість доставки та забезпечення цілісності вантажів, особливо під час 

перевезення на невеликі дистанції тощо.  

Протягом довгого часу я міг спостерігати, що за як за умов карантину, 

так й ведення бойових дій галузь автомобільних перевезень продовжує 

ефективно функціонувати, виконуючі евакуацію людей, доставку 

гуманітарної допомоги, військових вантажів, перевезення пасажирів та 

вантажів у мирних регіонах країни тощо. А післявоєнна відбудова країни, 

враховуючи наведені особливості автомобільного транспорту, є неможливою 

без його участі.  

Таким чином, я усвідомлюю значущість отримання спеціальності 275 – 

«Транспортні технології», оскільки за сучасних умов організовувати 
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безперебійний і безпечний перевізний процес є дуже відповідальною й 

важливою задачею. 

Хочу підкреслити, що я неодноразово у дистанційному форматі був 

присутнім на Днях відкритих дверей Університету і кафедри транспортних 

систем і логістики, відвідував сайти Університету та кафедри, внаслідок чого 

ознайомився зі складом її викладачів і відмітив те, що їх переважна більшість 

має практичний досвід роботи, іноземні стажування у галузі функціонування 

різних видів транспорту та вільно володіє іноземними мовами. Хочу також 

зауважити на відповідній матеріальній базі кафедри та наявності сучасних 

комп’ютерних класів, які дозволяють дистанційно організовувати навчання 

студентів та моделювати найскладніші транспортні процеси із застосуванням 

сучасного програмного забезпечення. 

Я прагну поєднувати навчання з практикою, й вважаю, що завдяки 

Вашому університету й кафедрі у мене з’явиться така можливість. На сайті 

кафедри транспортних систем і логістики  зазначено, що її партнерами зі 

спеціальності 275 «Транспортні технології» є такі організації як ТдВ «АТП-

16363», ДП «Східна регіональня митниця» та ін. Саме завдяки цьому вважаю, 

що Ваш університет і кафедра може забезпечити мене найкращими 

можливостями для ефективного поєднання теоретичної та практичної 

підготовки. 

Щиро дякую, що приділили час для розгляду мого листа та сподіваюся 

невдовзі стати студентом кафедри транспортних систем і логістики ХНУМГ 

ім. О.М. Бекетова. 

З повагою,  

Іванов Іван Іванович  


