
Як написати
мотиваційного 

листа



Мотиваційний лист  покликаний 
звернути увагу університету на 

зацікавленість абітурієнта у 
спеціальності, справити потрібне 
враження і довести, що саме ВІН 

найкращий кандидат на бюджетне 
місце



Оптимальний обсяг 
мотиваційного листа

1–2 друкованих сторінки
14 кегль Times New Roman

1,5 інтервалу 



Загалом
мотиваційний лист має

такі умовні частини:
ПРИВІТАННЯ

САМОПРЕЗЕНТАЦІЯ
ПОДЯКА



Лист обов’язково розпочинається з 
привітання. 

Це можуть бути фрази на кшталт:

Добрий день!

Добрúдень!

Вітаю!



Прізвище, ім’я та по батькові слід 
списувати з паспорта знак у знак

Назву навчального закладу, який завершив 
абітурієнт, слід списати з атестата

Доброго дня! Мене звуть Барвінок Олеся 
Романівна. Я випускниця 2022 року 
Вільногірського ліцею №2 Вільногірської
міської ради Дніпропетровської обл.



У самопрезентації
рекомендовано охарактеризувати 

свої людські якості, здобутки, 
корисні для майбутнього фаху 

(успіхи у навчанні, участь у 
різноманітних шкільних заходах, 
предметних олімпіадах, знання 

іноземної мови тощо)



Зібрати опис своїх людських якостей можна з таких 
мовних пазлів:

Комунікабельний, веселий, компанійський, люблю 
працювати у команді

/ некомунікабельний, люблю виконувати завдання 
індивідуально

/ стресостійкий, спокійний, урівноважений, посидючий, 
зібраний, терпеливий

/ самостійний, організований, рішучий, ініціативний
/ відповідальний, здатний адекватно оцінити свої дії і 

вчинки
/ маю організаторські здібності (тоді варто вказати, 

що конкретно ви організували) та ін.



У мотиваційному листі варто акцентувати на тих якостях, 
важливих для обраної професії. Для претендентів на 
комп’ютерні науки, спеціальності з теплоенергетики, 
машинобудування, механіки, матеріалознавства, підійдуть 
фрази:

Здібний до математики, легко 
запам’ятовую числову інформацію, 
формули та найголовніше – маю охоту 
розбиратися в електроніці, схемотехніці, 
мікропроцесорних пристроях тощо.



Для економічних спеціальностей орієнтовним може бути 
такий текст:

Уважний до деталей, посидючий, 
зібраний, маю гарну пам᾽ять і вмію 
аналізувати інформацію, 
концентруватися на завданні, здатний до 
самоперевірки і самоконтролю.



У листі слід вказувати назву спеціальності 
чи освітньої програми, на яку абітурієнт 
вступає, і назву закладу. Ці дані потрібно 

взяти з інформаційного листа закладу 
(зазвичай вони розміщені на сайті 

університету). Важливо показати, що 
абітурієнт розуміє суть обраної спеціальності 

і тому готовий прийняти її специфіку 



Тут в нагоді стануть описи спеціальностей в 
інформаційних буклетах закладу, розміщених 
на сайті університету – готові речення опису 
можна переробити, використовуючи фрази

«Розраховую під час навчання опанувати 
такі вміння, як…»

«Дуже зацікавлений у вивченні…»

«Сподіваюся опанувати основи…» тощо



Наприклад:

Буклет /сайт Текст листа

Розробка, монтаж, 
обслуговування і ремонт 
обладнання фармацевтичної 
та мікробіологічної 
промисловості, різноманітних
хімічних виробництв, 
створення комплексного 
антикорозійного захисту 
обладнання, підвищення 
експлуатаційної надійності 
обладнання.

Сподіваюся опанувати основи 
обслуговування і ремонту 
обладнання різноманітних 
хімічних виробництв, 
навчитися створювати 
комплексний антикорозійний 
захист обладнання.



Слід обов’язково завершити лист 
подякою за приділену увагу і час.

Написаний лист слід перечитати кілька 
разів, кожен раз корегуючи сумнівні 
моменти. Корисно буде, якщо лист 
прочитають рідні або друзі, шкільний 
вчитель, які щиро вкажуть на невдалі 
фрази



ЗРАЗОК МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА АБІТУРІЄНТА
Доброго дня! Мене звуть Барвінок Олеся Романівна. Я випускниця 2022 року

Вільногірського ліцею №2 Вільногірської міської ради Дніпропетровської обл.
У школі я старанно вивчала всі предмети, але найлегше мені давалися хімія й

біологія, та й математика не була великою проблемою.
Уже в 9 класі задумалася над вибором своєї майбутньої професії. Щоб

зробити правильний вибір, я не втрачала жодної нагоди прослухати інформацію
на днях відкритих дверей, які різні університети проводили онлайн.
Ознайомившись з низкою спеціальностей, зупинила свій вибір на освітній
програмі «Хімічні технології (та дизайн) кераміки, скла та будівельних матеріалів»
в ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». Я була
вражена тим, що зі скла і кераміки виготовляються не тільки посуд, вази,
прикраси, статуетки, вікна, але й деталі комп’ютера, двигунів для військової
техніки, літаків та ракет, і навіть «деталі» для людського організму, як, наприклад,
зуби чи щелепа. Вирішальним стало те, що після навчання я можу повернутися у
своє улюблене містечко і за цією спеціальністю влаштуватися на роботу на ТОВ
«Вільногірське скло».

Як людина я комунікабельна, люблю веселі компанії і легко знаходжу спільну
мову з незнайомими. Оскільки мої батьки працюють позмінно, то ще в молодших
класах вони привчили мене до самостійності. Тому я без нагадування з їхнього
боку збиралася вранці в школу, виконувала домашні завдання, займалася в секції
бальних танців. Тепер з упевненістю можу сказати, що я відповідальна,
організована і дисциплінована.

Дякую за увагу! Обіцяю, що буду старанно опановувати обрану професію і
виправдаю Ваш вибір.



ЗРАЗОК МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА АБІТУРІЄНТА

Доброго дня! Мене звуть Погорілий Владислав Сергійович. Я випускник 2022 року
Вільногірського ліцею № 5 Вільногірської міської ради Дніпропетровської обл.

Навчання в школі не було для мене проблемним, очевидно через те, що я не
намагався бути відмінником з усіх предметів і не страждав через низькі оцінки. Я
вивчав те, що мені давалося або викликало цікавість: нестандартні завдання з
математики і лабораторні роботи фізики, окремі теми з англійської мови чи художні
твори на уроках літератури. Поза конкуренцією були уроки фізкультури, бо на них ми
класом грали у футбол на шкільному полі (коли на вулиці тепло) чи баскетбол у
спортзалі. Я доволі компанійський і можу працювати в команді, але робити щось
самому мені подобається більше.

Ще маленьким я розбирав і складав всі свої іграшки, тепер полюбляю порпатися в
більш складних механізмах, щоб розібратися у принципах їхньої роботи і поладнати
їх, як зламаються. Зараз уже самостійно ремонтую свій велосипед, замінюю на ньому
зношені деталі. От я і подумав, було б дуже добре, якби в майбутньому моє
захоплення давало мені стабільний і пристойний дохід. В одинадцятому класі
остаточно вирішив вступити на навчання за спеціальністю «Галузеве
машинобудування» саме у ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний
університет», де колись на механічному факультеті навчався мій батько. Тепер він
працює на підприємстві механіком і цінується за вміння швидко відремонтувати
транспортувальні механізми в цеху.

Навчаючись в університеті, планую не тільки вивчати особливості обладнання
різноманітних виробництв для подальшого їх ремонту, монтажу і модернізації, але й
долучитися до громадського і культурного життя закладу, як-от волонтерство, участь у
різноманітних святкових заходах (граю на гітарі, брав участь у шкільних виставах).

Удячний за прочитання мого листа і сподіваюся стати Вашим студентом.



ЗРАЗОК МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА АБІТУРІЄНТА

Доброго дня! Мене звуть Кавун Ілля Андрійович. Я випускник 2022 року
Вільногірського ліцею № 3 Вільногірської міської ради Дніпропетровської обл.
Найвищі оцінки в атестаті я отримав з математики та інформатики, маю також
досить високі бали з фізики. Дуже старанно я вивчав і англійську мову, адже
розумію, що вона надзвичайно важлива та необхідна для тих, хто прагне
працювати у міжнародній ІТ-компанії.

Здібний до точних наук, легко запам’ятовую числову інформацію, формули,
вмію логічно й аналітично мислити, здатний до самонавчання, та найголовніше –
маю охоту розібратися в електроніці, схемотехніці, мікропроцесорних пристроях,
вже самостійно усуваю елементарні поломки у своєму старенькому комп’ютері,
встановлюю програмне забезпечення тощо. Отож, узявши все це до уваги,
вирішив піти шляхом найменшого життєвого спротиву і вступити на навчання за
спеціальністю «Комп’ютерна інженерія». Обрав саме Український державний
хіміко-технологічний університет через хороші відгуки моїх друзів, родичів і
знайомих, що навчалися чи ще навчаються в цьому університеті. Сподіваюся в
результаті навчання опанувати такі професійні вміння, як тестування, виявлення
несправностей і ремонтування комп’ютера та його периферійних пристроїв,
заміна застарілого чи зношеного комплектування, введення в експлуатацію
комп'ютера і його периферійних пристроїв (підключення, установлення,
налагодження) і подальше їх обслуговування.

Дякую за увагу, обіцяю старанно опановувати обрану професію.


