
 

 

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 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 навчання в 

університеті, його особисте ставлення до майбутньої роботи за фахом; 

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

навчальних курсів (предметів, розділів, напрямків професійної діяльності тощо); 

4) навички в громадській діяльності, участь в спортивних секціях, змаганнях 

тощо, творчих конкурсах, олімпіадах, учнівських 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 цього мотиваційного листа, оскільки 

зацікавлений у вступі на скорочену бакалаврську програму за спеціальністю (повна 

назва спеціальності, за необхідністю освітньої програми) за _(денною або заочною)_ 

формою навчання на базі здобутої освіти рівня (зазначається рівень здобутої освіти – 

молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра або молодшого бакалавра). В 

20___ році я закінчив навчання (зазначається повна назва закладу освіти) за 

спеціальністю (зазначається назва спеціальності). 

Я завжди цікавився та захоплювався вибраною спеціальністю та професією. 

Хочу Вас запевнити, що мій вибір як спеціальності, так й закладу вищої освіти є 

цілком свідомим та обґрунтованим. Після ретельного ознайомлення з навчальною 

програмою підготовки бакалаврів, а також інших документів щодо підготовки 

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

усвідомив, що вона наче була розроблена для мене. Переважна більшість навчальних 



 

 

дисциплін здаються мені дуже цікавими та актуальними. Особливо мені сподобався 

курс з (за бажанням вступника зазначається дисципліна або навчальний курс), тому 

що це та сфера, де я хотів спеціалізуватися у своїй подальшій професійній діяльності. 

Під час навчання у Вашому університеті я прагну поєднати всі знання та навички, які 

я накопичив за попередні роки навчання, та намагатися поглибити своє розуміння 

спеціальності та професійну підготовку. На мій погляд, саме Ваш заклад вищої освіти 

може забезпечити мені найкращі ресурси та можливості для ефективного навчання та 

професійного становлення. 

Особливо мені сподобалось, що Ваш університет має багаторічні розвинуті 

виробничі та наукові зв’язки з більшістю найбільш потужних установ та підприємств 

галуззі, роботодавці яких не тільки приймають активну участь у розробці навчальних 

планів та програм підготовки сучасних професіоналів, але й надають можливість 

проходження практичної підготовки з подальшим працевлаштуванням за фахом після 

закінчення навчання в університеті. Хочу також зазначити, що мене приємно вразила  

розвинута сучасна матеріально-технічна база університету, потужний склад науково-

педагогічного персоналу, а також практика університету залучати до освітнього 

процесу стейкхолдерів.  

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. Саме ваш університет може забезпечити мені найкращі ресурси та 

можливості для ефективного навчання. 

Я також прагну брати активну участь у громадському житті 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 є достатньо складним 

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

мені у досягненні своєї мрії.  

Хочу Вас подякувати, що розглянули мій мотиваційний лист і сподіваюсь на 

Ваше позитивне рішення.  

 

_______ / 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 першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти, за якими в 2022 році на базі здобутої освіти молодшого спеціаліста, 

фахового молодшого бакалавра, молодшого  бакалавра здійснюється прийом на 

навчання в Одеському державному екологічному університеті: 

спеціальність 073 Менеджмент, освітньо-професійна програма 

«Менеджмент»; 

спеціальність 101 Екологія, освітньо-професійна програма «Екологія, охорона 

навколишнього середовища та збалансоване природокористування»; 



 

 

спеціальність 103 Науки про Землю, освітньо-професійна програма 

«Гідрометеорологія»; 

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»; 


