
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Як написати 
МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ ?



✓ Це міні-розповідь про себе, де необхідно чітко пояснити: чому ви хочете навчатися в
ОДЕСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ АГРАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ і з яких причин ми маємо
обрати саме Вас (за результатом написаного вами рекомендаційного листа).

✓Пояснення має бути максимально переконливим і унікальним, щоб дійсно зацікавити
приймальну комісію ОДАУ.

✓Ваш шанс представити себе як вмотивовану, яскраву та дуже здібну особистість.

! Мотиваційний лист – це аж ніяк 

не шкільний твір з купою “води”  

або самовихваляння.

Мотиваційний лист – це ...?



Вступники зможуть отримати додаткові бали за мотиваційний
лист і збільшити свої шанси вступу за бюджетним фінансуванням.

✓Привітання та звернення

✓Вступ (причина написання листа)

✓Чому саме наш університет?

✓Чому саме цей напрямок?

✓Чому я?

✓Висновок

✓Підпис/дата/Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

✓Розмір – 1 аркуш;

✓Формат сторінки – А4;

✓Кегль шрифту – 12;

✓ Інтервал між рядками – 1,5.

Чому це важливо?

Ось такий короткий план Вашого листа:
Мотиваційний лист повинен бути 

написано грамотно з дотриманням чіткої
структури викладення інформації:



✓Почніть з привітання та звернення – розкажіть про себе.

✓У першому абзаці опишіть причину вашого звернення до
університету. З яким наміром, чому хочете вступити саме на
цю спеціальність.

✓Можливо, у вас є цікава історія пов’язана з Вашим
остаточним рішенням. Знайдіть дійсно важливі для себе
причини.

Як розпочати мотиваційний лист?



✓У цьому пункті потрібно дуже чітко пояснити завдання, 
які Ви ставите перед собою. Вони повинні бути 
амбітними, але при цьому якомога більш реалістичними. 

✓Що принесе в майбутньому досягнення цих цілей? 

✓Які навички, набуті під час навчання, допоможуть Вам?

✓Конкретизуйте цілі, адже Ви пишете саме мотиваційний 
лист до університету, а не просто есе.

Розпишіть свої основні цілі, пов’язані з 
Вашою майбутньою освітою



✓У цьому абзаці розкажіть про ті переваги університету, які Вас
зацікавили. Чим ОДАУ, на Вашу думку, відрізняється від інших,
чим приваблює. Може, Ви хочете навчатися у конкретних
викладачів(про яких Ви вже чули раніше?

✓Можливо, Вам дуже подобається обраний регіон і Ви
захоплюєтеся рівнем життя та працьовитістю місцевих жителів
або ж, навпаки, незадоволені освітою саме в цій області.

✓Обов’язково напишіть як даний ЗВО може допомогти в
досягненні Ваших цілей. Тільки не переписуйте пропозиції з
сайту університету!

Вкажіть, чому вирішили подавати
документи саме до ОДАУ



✓Можливо, Ви займалися волонтерством у відповідній сфері,
навчалися на курсах, брали участь у важливих заходах,
практикувалися.

✓Опишіть гідні приклади в мотиваційному листі. Родзинкою
буде якщо професійні цілі поєднуються з Вашими життєвими.

✓Цілі мають бути максимально конкретними, уникайте
загальних фраз і розмитих формулювань.

Опишіть Ваш досвід, пов’язаний з 
обраною спеціальністю



✓Якими необхідними якостями для даної спеціальності Ви

володієте?

✓Перед тим, як написати мотиваційний лист, варто ретельно

обміркувати його. Не потрібно писати все і одразу. Досить

виділити кілька важливих характеристик, які дійсно впливають

на ефективність у навчанні. Наприклад, пунктуальність,

комунікабельність, самостійність, відповідальність і т.п.

✓Дуже важливо підтверджувати ці якості Вашими вчинками:

призові місця на тематичних конкурсах, олімпіадах, участь у

різних форумах, стартапи, публікації Ваших робіт та інше.

Особиста характеристика



чітко, лаконічно, впевнено, без зайвого хизування і з
акцентом на правдиві факти і досягнення.

✓Невідповідність офіційному стилю – наявність сленгу,
недоречних фраз.

✓Занадто довгі речення. Запам’ятайте: одна думка – одна
теза. Не варто перетворювати рядок на цілий абзац.
Будьте лаконічними!

Отже, як правильно написати
мотиваційний лист: 

Переконайтеся, що Ви не допустили помилок, що описані нижче:



✓Перерахування своїх досягнень та переваг одним довгим
списком. Так робити не можна! Необхідно написати
мотиваційний лист якісно. Підтверджуйте все фактами,
описуйте досвід та отримані знання.

✓Забагато “я” і безпідставної хвалькуватості.

✓Повторимося: чим більше конкретики – тим краще.

✓Перевірте граматичні та орфографічні помилки.

✓Не копіюйте чужі роботи! Будьте оригінальні та особливі.
Надавайте тільки правдиву та реальну інформацію саме про
Вас.

Переконайтеся, що Ви не допустили 
помилок, що описані нижче:



Шановний Михайле Михайловичу!

Я пишу цей мотиваційний лист, бо прагну навчатися в Одеському державному

аграрному університеті на бакалаврській програмі за спеціальностю

«Менеджмент». Як я раніше дізнався, вступити на навчання на цю програму дуже

непросто, оскільки беруть студентів з найвищими балами, а кількість місць дуже

обмежена. Однак, я дуже хочу навчатися саме в ОДАУ.

Також маю високі оцінки з профільних предметів, такі як: українська мова та

математика, але й також цікавився навчальними дисциплінами цієї спеціальності,

які не входять до шкільної програми. Зокрема, мене зацікавили такі напрямки як:

менеджмент, маркетинг, бізнес-аналіз.

Я завжди хотів мати власну справу і тому вважаю, що саме ОДАУ мені в цьому

допоможе. На мою думку, успішний підприємець повинен бути впевненим,

відкритим, креативним, пристрасним та здатним до ризику.

Приклад



Розумію, що для того, щоб бути хорошим фахівцем потрібно поєднувати
навчання та практичну роботу. Тому у вільний від навчання в школі час, я отримував
практичний досвід працюючи спочатку у місцевому харчовому підприємстві, потім -
менеджером у торгівельному центрі. В обох випадках я отримав позитивний відгук та
письмові рекомендації від керівництва. Цей практичний досвід лише підвищив мій
інтерес продовжувати освіту та вступити на бакалаврат за цією спеціальністю.

Після ретельного перегляду навчальної програми я усвідомив, що вона наче була
розроблена для мене. Усі предмети здаються цікавими та актуальними. Особливо
мені сподобався курс зі стратегічного менеджменту.

Зокрема, мені сподобалось, що університет проводить семінари, зустрічі та
форуми із залученням представників бізнесу, які відкривають практичний досвід щодо
вирішення економічних та соціальних проблем суспільства. Ознайомившись із сайтом
ОДАУ, я також з’ясував, що партнерами цієї програми є найбільші підприємства
нашого регіону, такі як «назва підприємства», «назва підприємства» та «назва
підприємства», де найкращі студенти отримують можливість проходити стажування і
вивчати бізнес на практиці.



Я щиро прагну навчатися саме у Вашому університеті, бо переконаний, що ця програма
допоможе мені розвинути себе як професіонала, лідера команди та виховати навички
спілкування, які необхідні для моєї майбутньої кар’єри.

Закінчивши університет, я можу прокласти шлях до своєї мрії, оскільки навчальна
програма бакалавра допоможе мені набути навички та здобути знання, необхідні, щоб стати
успішним підприємцем чи бізнес-консультантом.

Я також буду прагнути брати активну участь у громадському житті ОДАУ, бо це
допоможе мені навчитися нести відповідальність не тільки за себе, але і за весь колектив,
який, на мою думку, є важливим для керівника бізнесу. Я знаю, що навчання на бакалаврській
спеціальності «назва спеціальності» є складним завданням, однак я переконаний, що зможу
протистояти будь-яким перешкодам та досягнути значних успіхів.

Я сподіваюся стати гідним представником університетського студентського колективу.

З повагою                                                 Підпис                                                    Степан ПЕТРЕНКО

Дата



✓Цей приклад наведений для ознайомлення із загальними принципами
написання мотиваційного листа. Не копіюйте текст цього листа і не
використовуйте його при вступі до закладу вищої освіти.

✓Пам’ятайте, що успішний мотиваційний лист це завжди Ваша
особиста історія, що розповідає саме про вас та відображає Вашу
зацікавленість у вступі на ту чи іншу спеціальність закладу вищої
освіти.

✓Також вам необхідо буде з’ясувати у навчальному закладі формальні
вимоги до оформлення листа, вимоги щодо обсягу тексту листа,
інформації, яку повинен містити лист і, можливо, стосовно його
структури.



Дякуємо за 
увагу!


