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ДОДАТОК 7 

до Правил прийому на навчання до ОНЕУ  

для здобуття вищої освіти у 2022 р. 
 

Вимоги до мотиваційних листів 

 

Загальні положення 

Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі 

інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню 

програму (спеціальність) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та 

інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі 

необхідності вступником може бути додано матеріали, що підтверджують 

викладену в листі інформацію. 

Мотиваційний лист при вступі надається певними категоріями 

абітурієнтів. 

Мотиваційний лист надсилається вступником на електронну пошту 

abiturient@oneu.edu.ua згідно строків прийому заяв та документів, зазначених 

в «Правилах прийому до ОНЕУ».  

Отримання мотиваційного листа фіксується відповідальним 

співробітником приймальної комісії у журналі реєстрації. 

При порушенні строків подання або вимог до написання, мотиваційний 

лист не розглядається. 

 

 Вимоги до структури мотиваційного листа та його обсягу 

Мотиваційний лист є результатом особистої творчої праці абітурієнта. 

Одночасно мотиваційний лист повинен відповідати формальним вимогам, що 

ставляться до ділових листів: 

зміст мотиваційного листа повинен бути лаконічним; 

текст повинен складатися із окремих структурних частин, що розбиваються 

на абзаци, кожен з яких має містити певну концепцію; 

лист не повинен мати емоційного відтінку, треба прагнути стриманості, 

розважливості, серйозності, практичності; 

простота у викладі, що можливість швидко зрозуміти зміст прочитаного; 

неприпустима наявність орфографічних і стилістичних помилок. 

Структура мотиваційного листа повинна містити: 

«шапку»; 

звертання; 

вступ; 

основну та заключну частини. 

mailto:abiturient@oneu.edu.ua
https://pozovna.in.ua/zrazki-listiv
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«Шапка» – частина листа, де містяться відомості про адресата (назва 

закладу вищої освіти, прізвище та ініціали особи, якій адресується лист) та 

адресанта (прізвище, ім’я, по батькові, адреса для кореспонденції та електронна 

адреса, номер телефону) – яка розташовується у правому верхньому куті листа. 

Звертання – ім’я, по батькові особи, якій адресується лист. Шанобливе 

звертання є важливою складовою мотиваційного листа. Воно надає листу 

офіційного характеру та привертає увагу адресата. Звертання зазвичай 

виділяється напівжирним шрифтом та/або курсивом і вирівнюється по центру. 

Через один рядок після звертання розміщується вступ, який є першим 

абзацом листа. У цьому абзаці викладається його мета і причина написання 

(наприклад: «Звертаюся до Вас у зв’язку з…»). У цій частині варто коротко 

пояснити, чому вступник обрав саме Одеський національний економічний 

університет і як, на його думку, навчання в Університеті сприятиме його 

професійному розвитку і зростанню. 

В основній частині описуються факти, які зможуть позитивно вплинути на 

вирішення питання про зарахування на навчання (академічні та соціальні 

здобутки, навички й здібності вступника).  

Основна частина є другим абзацом мотиваційного листа та може 

складатися з двох-трьох абзаців. 

Як логічне продовження вступної частини листа, її можна розпочати з 

характеристики професійних цілей вступника, описати, що саме його цікавить в 

обраній ним освітній програмі та професії, ким він себе бачить після завершення 

навчання тощо. Така інформація свідчить про те, що він усвідомлює, яку 

освітню програму обирає, яку професію хоче здобути, і що навчання допоможе 

йому стати хорошим фахівцем в обраній сфері. Саме в цьому абзаці вступник 

доводить, що він є вмотивованою особою з добре визначеною метою. 

У наступних абзацах вступнику потрібно описати: 

- свої здобутки, що можуть бути корисними для навчання за фахом 

(успіхи у навчанні, участь у проєктах і майстер-класах, володіння іноземними 

мовами тощо); 

- здобуті знання та навички, компетенції, що допоможуть при навчанні на 

обраній спеціальності; 

- добрі академічні результати з певних предметів, які пов’язані зі 

спеціальністю та ін.; 

- інформацію про соціальні навички, необхідні для здобуття професії та 

подальшої успішної роботи за фахом (наприклад, психологом, підприємцем,  

менеджером тощо). 

Заключна частина має завершуватись підсумком у два-три речення, які 

мають підтверджувати готовність вступника навчатись і вказують на його 
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впевненість у правильному виборі спеціальності (освітньої програми). 

Технічні вимоги до оформлення мотиваційного листа:  

формат сторінки – А4;  

шрифт – Times New Roman, 12; 

поля з усіх боків – 2 см; 

інтервал між рядками 1,0;  

обсяг тексту – 1 аркуш; 

формат файлу PDF або Microsoft Word.  

Зразок оформлення мотиваційного листа подано нижче у цьому Додатку. 

Приклади мотиваційних листів наведено нижче у цьому Додатку. 

 

Критерії та порядок розгляду мотиваційних листів 

Мотиваційні листи розглядаються з урахуванням  таких критеріїв: 

- відповідність змісту мотиваційного листа обраній спеціальності 

(освітній програмі), оригінальність викладання матеріалу; 

-  змістовність наведених аргументів; 

- відповідність запропонованій структурі мотиваційного листа; 

- обсяг та логіка викладання; 

- правопис та граматика; наявність орфографічних та стилістичних 

помилок. 

Мотиваційні листи, які мають орфографічні і стилістичні помилки або 

містять ознаки плагіату, а також подані без дотримання технічних вимог, не 

розглядаються. 

З урахуванням критеріїв, що визначені вище, мотиваційні листі 

групуються за неспадною від тих, де усі критерії розкриті максимально до 

таких, де є відхилення від максимальних вимог. 

Розгляд мотиваційного листа здійснюється комісією, склад якої 

затверджується головою приймальної комісії університету. 

Рішення комісії є остаточним, результати розгляду мотиваційних листів 

оприлюднюються на офіційному сайті Університету. 
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Зразок оформлення мотиваційного листа абітурієнта 

 

Голові приймальної комісії 

Одеського національного 

економічного університету  

Ковальову А. І. 

________________________________ 
(вказати П.І.Б. вступника) 

адреса проживання: 

 
(зазначити місце проживання) 

тел. 

________________________________ 

Електронна пошта: 

________________________________ 

 

Шановний Анатолію Івановичу! 
 

Звертаюся до Вас у зв’язку з моїм бажанням вступити до Одеського 

національного економічного університету на освітню програму ______________ 

___________________________________ спеціальності _____________________ 
(вказати назву освітньої програми)  

________________________________________ так як мрію стати фахівцем ____ 
(вказати назву спеціальності)  

___________________________________________________________________..  

(вказати у якій сфері чи галузі знань)  

Під час навчання у  _______________________________ досягнув успіхів  
(вказати, де навчався) 

у  ________________________________. Приймав участь у 

__________________. Захоплювався ________________________. Володію 

мовами (та інші досягнення). 

Вважаю себе гідним кандидатом для вступу до Одеського національного 

економічного університету. Докладатиму усіх зусиль для 

___________________________. 
                     (висновок)  

 

 

 

___  _________ __2022 р.      П.І.Б.  
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Приклади мотиваційного листа 

 

Голові приймальної комісії 

Одеського національного економічного 

університету  

Ковальову А. І. 

Максима Володимировича Черненка, 

адреса проживання: м. Одеса, 

вул. Морська, буд 7, кв. 128, 65000, 

тел. +380 (97) 000-00-00 

Електронна пошта: 

chernenko@gmail.com  

 

Шановний Анатолію Івановичу! 

Я, Максим Володимирович Черненко, звертаюся до Вас повідомляючи про своє 

бажання вступити на магістерську освітню програму «Управління готельним та ресторанним 

бізнесом» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». 

Хочу запевнити, що мій вибір освітньої програми та спеціальності є цілком свідомий, 

оскільки в мене дуже багато рідних та знайомих, які є випускниками минулих років за цією 

спеціальністю, які зараз працюють на керівних посадах підприємств готельно-ресторанного 

бізнесу. У розмовах з ними я усвідомив, що робота за цією спеціальністю, - це сучасний 

привабливий бізнес у закладах гостинності, справжнє покликання, яке супроводжуватиме 

мене усе життя.  

Моєю основною ціллю є оволодіння методами та технологіями стратегічного 

управління та розвитку бізнесу на міжнародному рівні. З цією метою я вивчав інформацію 

про різні університети та їхні магістерські програми, які б допомогли мені досягнути моєї 

мети. Коли я довідався про освітню програму «Управління готельним та ресторанним 

бізнесом» у Вашому університеті, у мене з’явилося бажання навчатися саме на ній. Як я 

з’ясував, на цій ОП вивчають дисципліни, пов’язані як з національним, так і міжнародним 

готельно-ресторанним бізнесом, а також значну увагу приділяють розвитку у студентів 

практичних та дослідницьких навичок, які є такими необхідними для створення власної 

кар’єри. Тож, ознайомившись з інформацією про цю освітню програму, я усвідомив, що вона 

є найкращою для мене з багатьох причин. 

Насамперед тому, що ця освітня програма охоплює галузі, які мене цікавлять 

найбільше: економіка, фінанси, менеджмент та управління підприємствами сфери готельно-

ресторанного бізнесу, менеджмент якості послуг, інноваційна діяльність підприємств 

готельно-ресторанного бізнесу, маркетинг і комунікації. Я переконаний, що практичні 

заняття з цих навчальних дисциплін та практика на підприємствах, проходження якої 

забезпечує Ваш університет допоможуть мені здобути необхідні знання та набути навичок. 

Другою причиною є те, що майбутнє сучасного готельного та ресторанного бізнесу 

полягає не лише у внутрішній підприємницькій діяльності, але й у міжнародній співпраці. 

Ваш університет, який уклав численні угоди з зарубіжними вишами та організаціями, 

надасть мені найкращі можливості для вивчення бізнесу у міжнародному контексті. 

Наостанок, хочу подякувати Вам, що розглянули мою заяву і сподіваюсь на Вашу 

позитивну відповідь. 

Із повагою 

Черненко Максим Володимирович 

 

Дата             Підпис 
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Голові приймальної комісії 

Одеського національного економічного 

університету  

Ковальову А.І. 

Олени Володимирівни Марченко, 

адреса проживання: м. Одеса, 

вул. Київська, буд 7, кв. 128, 65000, 

тел. +380 (97) 000-00-00 

Електронна пошта: 

marchernenko@gmail.com  

 

Шановний Анатолію Івановичу! 

Добрий день! Мене звати Олена, і я мрію стати молодшим бакалавром Одеського 

національного економічного університету. Найбільше мене цікавить спеціальність «Облік та 

оподаткування».  

Відповідно до обраної мною майбутньої спеціальності, я закінчила курси 

бухгалтерського обліку. Зацікавилась програмами, які призначені для роботи у галузі 

бухгалтерії та оподаткування.  

З успішною діяльністю Вашого освітнього закладу я ознайомилася в 2021 році під час 

Дня Відкритих дверей. Мені сподобалися представлені провідними викладачами кафедри 

авторські розробки вдосконалення фінансової звітності, які я хотіла б опанувати та плідно 

працювати у майбутньому бухгалтером.  

У вільний від навчання час я відвідую додаткові курси з бухгалтерського обліку, 

англійської та німецької мов.  

Люблю спорт, захоплююся баскетболом, відвідую Одеську міську дитячо-юнацьку 

спортивну школу №5, разом із командою «Морячка» стала призеркою чемпіонату України 

(третє місце) з баскетболу серед шкільних команд (2020). Спорт допомагає мені долати не 

лише суперників на майданчику, але й досягати вершин в житті.  

Вважаю, що володіння такими важливими якостями, як наполегливість, 

організованість, дисциплінованість, працьовитість і усидливість, допоможе мені досягти 

успіхів у навчанні та майбутній кар’єрі бухгалтера.  

Брала участь у шкільній художній самодіяльності. З відповідальністю ставлюся до 

виконання кожного доручення, тому важливими для мене не тільки результат, але й 

можливість особистісного та професійного розвитку. Згодна на виконання цікавих 

громадських доручень.  

Дякую за увагу, сподіваюся на Вашу позитивну оцінку листа і даю обіцянку зробити 

все можливе, аби виправдати довіру.  

З повагою – Олена Марченко.  

 

У Додатку: свідоцтво про закінчення курсів з бухгалтерського обліку, грамота зі 

спортивних досягнень.  

 

Дата             Підпис 

 

 


