
 

 

Структура мотиваційного листа, форма написання та його загальний обсяг – 

особистий вибір вступника. 

Обов’язковою складовою мотиваційного листа – надання відомостей про 

«адресанта» з зазначенням спеціальності (освітньої програми – бажано), форми 

навчання (денна, заочна) та особистих даних «адресанта» - прізвище, ім’я, по-батькові 

(повністю), адреса для кореспонденції (електронна адреса, контактний телефон), які 

розташовуються у правому верхньому куті мотиваційного листа. 

Оцінювання мотиваційного листа магістра проводиться за такими критеріями: 

1) мотивація автора щодо вступу до Одеського державного екологічного 

університету, наявність цілей і обґрунтованість у вибору закладу вищої освіти, 

спеціальності (освітньої програми) тощо; 

 2) оцінка посилань автора, що саме він хоче отримати від процесу магістерської 

підготовки в університеті, його особисте ставлення до майбутньої роботи за фахом; 

3) аналіз особистих успіхів у попередньому навчанні, зацікавленість у вивчені 

окремих навчальних курсів (предметів, розділів, напрямків професійної та/або 

наукової спрямованості тощо); 

4) навички в громадській діяльності, участь в роботі органів студентського 

самоврядування на попередньому етапі навчання, участь в спортивних секціях, 

змаганнях тощо, творчих конкурсах, олімпіадах, студентських наукових гуртках та ін. 

5) логіка побудови тексту мотиваційного листа, здатність автора формулювати і 

правильно письмово висловлювати свої думки; загальна грамотність автора 

мотиваційного листа. 

 

================================================================= 

Голові приймальної комісії,  

ректору ОДЕКУ 

Степаненку С.М. 

________________________ 
                                                                                                                                 (ПІБ вступника повністю) 

________________________ 
                                                                                                                              (контактні дані вступника) 

 

 

МОТИВАЦІЙНИЙ  ЛИСТ 
 

Я, (ПІБ вступника повністю), пишу цей мотиваційний лист, бо прагну навчатися 

в Одеському державному екологічному університеті на магістерській програмі зі 

спеціальності «Шифр та повна назва спеціальності» (освітня програма зазначається 

за бажанням вступника) за _(денною або заочною)_ формою навчання. 

Я - випускник (зазначається заклад вищої освіти, рік отримання ступеня або 

ОКР, спеціальність за бажанням вступника – освітня програма). 

Мій вибір зазначеної магістерської освітньо-професійної програми та форми 

навчання є свідомим та позиційно узгодженим. Хочу Вас запевнити, що мій вибір як 

спеціальності, так й закладу вищої освіти є цілком свідомим. Після ретельного 

ознайомлення з навчальною програмою підготовки магістрів, яка виставлена на 

офіційному сайті ОДЕКУ, а також інших освітніх документів щодо підготовки 

магістрів за спеціальністю (повна назва спеціальності та/або освітньої програми) я 



 

 

усвідомив, що вона наче була розроблена для мене. Особливо мені подобаються 

навчальні курси з (за бажанням вступника зазначається дисципліна або навчальний 

курс, або загальне спрямування курсів), тому що це та сфера, де я хотів 

спеціалізуватися у своїй подальшій професійній діяльності.  

Мені добре відомо, що Одеський державний екологічний університет має 

багаторічні розвинуті виробничі та наукові зв’язки з переважною більшістю найбільш 

потужних установ та підприємств галуззі, роботодавці яких не тільки приймають 

активну участь у розробці навчальних планів та програм по підготовці фахівців на 

рівні сучасних вимог виробництва, але й надають можливість проходження 

фундаментальної практичної підготовки з подальшим працевлаштуванням за фахом 

після закінчення навчання в університеті. Хочу відмітити, що маю готовність 

продовжити та поглибити свою наукову діяльність в професійній сфері.  

Я щиро прагну навчатися саме у Вашому університеті, бо переконаний, що ця 

програма (спеціальність) допоможе мені розвинути себе з професійної точки зору як 

лідера команди та виховати навички спілкування, які необхідні для моєї майбутньої 

кар’єри. На мій погляд, саме Ваш університет може забезпечити мені найкращі 

умови, ресурси та можливості для ефективного і високопрофесійного навчання, 

розвитку та вдосконалення професійних досвіду та навичок.   

Я також прагну подовжити практику активної участі у громадському житті 

Одеського державного екологічного університету, бо це допоможе мені навчитися 

нести відповідальність не тільки за себе, але і за весь колектив колег. Я знаю, що 

навчання на обраній спеціальності за рівнем вищої освіти магістра є достатньо 

складним завданням, однак я впевнений, що моя цілеспрямованість та старанність 

допоможуть мені у досягненні своєї мрії.  

Дякую за розгляд мого мотиваційного листа та сподіваюсь на позитивне рішення 

щодо вступу до Одеського державного екологічного університету.  

 

 

_______ / ПІБ/ 
                                                                                                                                          (підпис) 

 

================================================================= 

  

 Цей приклад наведений виключно для ознайомлення вступників із загальними 

принципами написання мотиваційного листа.  
 

Зі зразками мотиваційних листів 2021 року також можна ознайомитись на 

сайті університету за посиланням https://odeku.edu.ua/motyvaczijni-lysty/ 
 

 

 

Перелік спеціальностей та освітніх програм другого (магістерського) рівня 

вищої освіти, за якими в 2022 році здійснюється прийом на навчання в магістратуру 

Одеського державного екологічного університету: 

спеціальність 051 Економіка, освітньо-професійна програма «Економіка 

довкілля та природних ресурсів»; 

спеціальність 073 Менеджмент, освітньо-професійна програма 

«Менеджмент»; 

спеціальність 101 Екологія, освітньо-професійні програми: 



 

 

• «Екологія та охорона навколишнього середовища»; 

• «Екологічна безпека»; 

•  «Гідроекологія»; 

• «Агроекологія»; 

• «Екологічний контроль та аудит». 

 

спеціальність 103 Науки про Землю, освітньо-професійні програм: 

• «Метеорологія та кліматологія»; 

• «Гідрологія та комплексне використання водних ресурсів»; 

•  «Агрометеорологія»; 

• «Океанологія та гідрографія». 

 

спеціальність 122 Комп’ютерні науки, освітньо-професійна програма 

«Комп’ютерні науки»; 

спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища, освітньо-

професійна програма «Технології захисту навколишнього середовища»; 

спеціальність 207 Водні біоресурси та аквакультура, освітньо-професійна 

програма «Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів»; 

спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування, освітньо-

професійна програма «Публічне управління та адміністрування». 

 


