
МОТИВАЦІЙНИЙ

ЛИСТ
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МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ - надає перевагу вступу на місця 

навчання за державним замовленням за однакових балів НМТ або 

ЗНО  найбільш вмотивованим абітурієнтам 

ДЛЯ РІЗНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ РІЗНІ МОТИВАЦІЙНІ ЛИСТИ
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Загальні ЄВІ

Мотиваційний лист - це 

діловий документ, 

який пише та подає під 

час вступу абітурієнт.
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ЯК ПИСАТИ МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ?

СПИСОК ІНТЕРЕСІВ

«ДІЗНАТИСЯ ВСЕ»

ПЕРЕВІРТЕ ВИМОГИ

ПЕРШИЙ ВАРІАНТ

ПЕРЕЧИТАЙТЕ ЛИСТ

ПОДАВАЙТЕ ЛИСТ
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ВИМОГИ 
МОТИВАЦІЙНОГО 

ЛИСТА

ЛАКОНІЧНІСТЬ

ПРОСТОТА

БЕЗ ЕМОЦІЙ

СТРУКТУРА

БЕЗ ПОМИЛОК
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«ШАПКА»
Мотиваційний лист

Вступника ВСТУПНИЧЕНКА
(Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

Я, ….. (звернення та чому звертаєтесь? – планую, хочу, мрію бути 

студентом університету) 

та навчатися за спеціальністю (вказати шифр і назву), 

освітньою програмою

(вказати назву освітньої програми із сайту університету).

СТРУКТУРА
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«ШАПКА»

Мотиваційний лист
Стефанії СТЕФАНЧЕНКО

Шановний пане ректоре!

Я мрію бути студенткою Національного технічного
університету «Дніпровська політехніка» та навчатися за
освітньою програмою Соціальна та молодіжна робота
спеціальності 231 Соціальна робота.

СТРУКТУРА
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СТРУКТУРА

ВСТУПНА ЧАСТИНА

інформація про вступника

джерело інформації про 

НТУ «Дніпровська політехніка»

мета вступу до на обрану спеціальність (освітню 
програму)
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СТРУКТУРА

Перед тим як звернутись до Вас, я ретельного переглянув
навчальні плани та ознайомився з дисциплінами різних закладів
вищої освіти. Проте, Я усвідомив, що саме НТУ «Дніпровська
політехніка» підходить для мене найбільше з багатьох причин.

По-перше, підготовка здійснюється науково-педагогічними 
працівниками, які мають наукові ступені, а також підтверджений 
високий рівень наукової та професійної активності.

По-друге…
По-трете…

ВСТУПНА ЧАСТИНА
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СТРУКТУРА

ВСТУПНА ЧАСТИНА

На сайті osvita.ua з рейтингу «Webometrics-2022:

інтернет-рейтинг українських вишів» я дізналася, що

НТУ «ДП» входить до десятки кращих університетів

України і є найкращім в регіоні. Я вже визначилась, що

обліково-фінансова сфера є для мене цікавою, а навчання в

провідному університеті дозволять мені отримати широкі

можливості та реалізувати їх у професійній діяльності у

майбутньому.
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СТРУКТУРА

ОСНОВНА ЧАСТИНА
зацікавлення, досягнення, навички

успіхі в попередньому навчанні

участі в олімпіадах (конкурсах, проєктах)

володіння іноземними мовами

досвід роботи

соціальні навички
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СТРУКТУРА

ОСНОВНА ЧАСТИНА

Я не лише маю хороші оцінки з профільних предметів, такі 

як економіка та математика, але й також цікавився навчальними 

дисциплінами цієї спеціальності, які не входять у шкільну 

програму. Зокрема, мене зацікавили такі напрямки як менеджмент, 

маркетинг, бізнес аналіз.
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СТРУКТУРА

ОСНОВНА ЧАСТИНА

Я 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.
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СТРУКТУРА

Я завжди цікавився науками про Землю, які відносяться до
класу природознавчих наук, і тому у школі посилено вивчав
предмети, які є необхідними для професії землевпорядника:
математику та географію. Обрана мною спеціальність у повній
мірі відповідає моїм навичкам і здібностям. Я маю просторове
мислення та гарну зорову пам’ять. Вважаю себе відповідальнимі
організованим. Мені притаманна уважність та акуратність.
Добре обізнаний(а) у роботі з комп'ютером (Wіndows, Місrоsft
Wоrd, Ехсеl). Під час навчання в школі займав(ла) активну
життєву позицію.

ОСНОВНА ЧАСТИНА
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СТРУКТУРА

ОСНОВНА ЧАСТИНА

В університеті поводяться різні наукові заходи, що

дозволяє розширювати сфери зацікавлення та можливості у

професійному розвитку. Активною є позиція студентського

самоврядування університету, що свідчить про партнерські

відносини між учасниками освітнього процесу та засвідчує якість

провадження освітньої діяльності.
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СТРУКТУРА

ОСНОВНА ЧАСТИНА

Мої шкільні вчителі завжди відзначали, що я маю хороші 

здібності з таких предметів, як математика, інформатика та 

фізика. Я маю високі оцінки з цих предметів. Це збільшило мій 

інтерес до точних наук і я вирішив пов’язати свою майбутню 

кар’єру з енергетичною сферою діяльності, оскільки вважаю, що 

саме ця сфера допоможе мені стати успішним у майбутньому.
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СТРУКТУРА

ОСНОВНА ЧАСТИНА

Сподіваюсь, що під керівництвом педагогів, які працюють в

університеті викладають за освітньо-професійною програмою

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», я отримаю

знання про бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків,

навчусь оцінювати результати діяльності підприємницьких,

торговельних і біржових структур з урахуванням ризиків тощо.
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СТРУКТУРА

ОСНОВНА ЧАСТИНА

У мене є родичі і знайомі, які вже закінчили цей

університет. Тому, і їх думка про якість навчання в

Дніпровській політехніці та можливість у подальшому

побудувати власну кар’єру була для мене важливою.
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СТРУКТУРА

ОСНОВНА ЧАСТИНА

Приваблює мене ще й те, що навчаючись в НТУ

«Дніпровська політехніка», зможу втілити свою мрію про

стажування за обраною спеціальністю на кращих

підприємствах України і закордоном.
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СТРУКТУРА

ОСНОВНА ЧАСТИНА

Поштовхом до обрання саме Національного технічного

університету «Дніпровська політехніка», було також і те, що

саме тут я зможу себе проявити не тільки як сумлінний

студент, але й реалізувати свої інші здібності, бо тут є

багато різних творчих колективів і спортивних секцій.
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Загальні ЄВІ

ЗАКЛЮЧНАЧАСТИНА.

СТРУКТУРА

готовність навчатися 

подяка 

надія на позитивне рішення



22

Загальні ЄВІ

ЗАКЛЮЧНАЧАСТИНА

СТРУКТУРА

Я розумію, що навчання у Вашому університеті

вимагає відповідальності та значних зусиль, однак вважаю,

що зможу отримати максимум знань і досвіду завдяки

обраній спеціальності.
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Загальні ЄВІ

ЗАКЛЮЧНАЧАСТИНА

СТРУКТУРА

Впевнений, що зможу не лише добре навчатися, але й

сподіваюся стати гідним членом студентського

товариства одного з кращих університетів України.
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(Наприклад: Дякую за увагу до моєї кандидатури. Сподіваюся, мені
вдалося обґрунтувати свою мотивацію. Чекатиму вашої відповіді.

З повагою
Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ ).

ПОДЯКА, ВИСЛОВЛЕННЯ НАДІЇ НА ПОЗИТИВНЕ РІШЕННЯ КОМІСІЇ 

Дякую за розгляд мотиваційного листа та моєї кандидатури

для вступу до Національного технічного університету «Дніпровська

політехніка». Дуже сподіваюсь стати студенткою омріяного закладу

освіти.
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Додатки: 1. Диплом призера Всеукраїнського конкурсу 
наукових робіт Малої академії наук (2021 р. –
англійська мова). 
2. Грамота за призове місце на ІІ етапі Всеукраїнської 
олімпіади з англійської мови (2021 р.). 
3. Подяка директора школи за особливі успіхи у 
вивченні української мови та активну громадянську 
позицію (2022 р.)
…

З повагою
Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ ).
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ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

м. Дніпро, 49005

просп. Дмитра Яворницького, 19

(067) 447-51-52
(099) 271-40-80

pk@nmu.one

https://www.nmu.org.ua/ua/


