
Шаблон мотиваційного листа (ОРІЄНТОВНИЙ) 

Голові Приймальної комісії, ректору 

Придніпровської державної академії 

будівництва та архітектури,  

проф. Миколі САВИЦЬКОМУ  

вул. Чернишевського, 24а, м. Дніпро,  

e-mail: prkom@pgasa.dp.ua  

телефон: 098-256-60-53 

вступника Ім’я ПРІЗВИЩЕ  

адреса: 

e-mail:  

телефон: 

 

Шановний Миколо Васильовичу! 

Я, випускник Заклад 2022 року, звертаюся до Вас з цим мотиваційним листом з 

метою вступу на освітню програму Назва спеціальності Номер Назва на денну/ 

заочну/вечірню форму навчання на освітній ступінь бакалавра/магістра факультету Назва 

(для вибору – скористайтеся табл. 1 або 2). 

Основна частина. Обсяг – 2-3 абзаци. Необхідно надати характеристику 

особистим професійним якостям, пов’язавши їх з обраною для вступу спеціальністю, 

пояснити, що саме цікавить Вас в обраній освітній програмі та майбутній професії, 

окреслити, ким Ви себе бачите після завершення навчання. Потрібно описати 1) звідки Ви 

дізнались про наш навчальний заклад і чому Ви хочете навчатися саме в ньому; 2) чим Вам 

цікава обрана спеціальність; 3) здобуті знання та навички, які будуть корисними і 

допоможуть у навчанні на обраній спеціальності; 4) позитивні академічні результати з 

певних предметів, які пов’язані з освітньою програмою тощо.  

Заключна частина. Містить 2-3 речення про готовність до навчання за обраною 

освітньою програмою; подяку; прощання. 

З повагою, Ім’я ПРІЗВИЩЕ               підпис             .  

Технічні вимоги до написання мотиваційного листа: обсяг – 1 сторінка; формат 

сторінки – А4;  кегль шрифту – 12;  інтервал між рядками – 1,5. 

Вимоги до мотиваційних листів наведені в Додатку 14 до Правил прийому до ДВНЗ 

ПДАБА у 2022 році (https://pgasa.dp.ua/wp-content/uploads/2022/05/Pravyla-pryjomu-

2022.pdf), сторінки 111-112. 

Критерії оцінювання мотиваційного листа - https://pgasa.dp.ua/wp-

content/uploads/2022/06/Kryteriyi-otsinyuvannya-motyvatsijnogo-lysta.pdf  
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Таблиця 1 

Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими ПДАБА здійснює прийом у 2022 

році на освітній ступінь БАКАЛАВРА 

Спеціальність Освітня програма 
Форма 

навчання 

Архітектурний факультет 

022. Дизайн (022.03 Дизайн 

середовища) 
Дизайн 

Денна/вечірня 
(на базі молодшого 

спеціаліста) 

023. Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація  

Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація 
Денна 

191. Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування 
Денна/вечірня 
(на базі молодшого 

спеціаліста) 

Факультет інформаційних технологій та механічної інженерії 

122. Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки Денна/заочна 

132. Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство Денна/заочна 

132. Матеріалознавство 
Комп’ютерне матеріалознавство і дизайн 

матеріалів 
Денна/заочна 

133. Галузеве машинобудування 
Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, 

меліоративні машини і обладнання 
Денна/заочна 

151. Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології 
Денна/заочна 

274. Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт Денна/заочна 

Будівельний факультет 

192. Будівництво та цивільна 

інженерія 
Промислове та цивільне будівництво Денна/заочна 

192. Будівництво та цивільна 

інженерія 

Технології будівельних конструкцій, виробів і 

матеріалів 
Денна/заочна 

192. Будівництво та цивільна 

інженерія 
Міське та комунальне господарство Денна/заочна 

192. Будівництво та цивільна 

інженерія 
Автомобільні дороги і аеродроми Денна/заочна 

Факультет цивільної інженерії та екології 

101. Екологія Екологія Денна/заочна 

192. Будівництво та цивільна 

інженерія 

Теплогазопостачання, вентиляція і 

кондиціювання  
Денна/заочна 

192. Будівництво та цивільна 

інженерія 
Водопостачання та водовідведення  Денна/заочна 

193. Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій Денна/заочна 

263. Цивільна безпека Охорона праці Денна/заочна 

Економічний факультет 

051. Економіка Економіка будівельного бізнесу Денна/заочна 

051. Економіка Міжнародна економіка та бізнес Денна/заочна 

071. Облік і оподаткування Міжнародний облік та бізнес-звітність Денна/заочна 

072. Фінанси, банківська справа та 

страхування 
Фінансове управління бізнесом Денна/заочна 

073. Менеджмент Менеджмент та адміністрування Денна/заочна 

073. Менеджмент Логістика Денна/заочна 

075. Маркетинг Маркетинг Денна/заочна 

076. Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
Підприємницька діяльність Денна/заочна 

281. Публічне управління та 

адміністрування 

Управління та адміністрування регіональних 

економічних систем 
Денна/заочна 

292. Міжнародні економічні 

відносини 
Міжнародна туристична діяльність Денна/заочна 

292. Міжнародні економічні 

відносини 
Міжнародна торгівля та інвестування Денна/заочна 

 
 



Таблиця 2 

Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими ПДАБА здійснює прийом у 2022 

році на освітній ступінь МАГІСТРА 

Спеціальність Освітня програма 
Форма 

навчання 

Архітектурний факультет 

191. Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування Денна/вечірня 

Факультет інформаційних технологій та механічної інженерії 

122. Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки Денна/заочна 

132. Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство Денна/заочна 

133. Галузеве машинобудування 
Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, 

меліоративні машини і обладнання 
Денна/заочна 

151. Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології 
Денна/заочна 

274. Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт Денна/заочна 

Будівельний факультет 

192. Будівництво та цивільна 

інженерія 
Промислове та цивільне будівництво Денна/заочна 

192. Будівництво та цивільна 

інженерія 

Технології будівельних конструкцій, виробів і 

матеріалів 
Денна/заочна 

192. Будівництво та цивільна 

інженерія 
Міське та комунальне господарство Денна/заочна 

192. Будівництво та цивільна 

інженерія 
Автомобільні дороги і аеродроми Денна/заочна 

192. Будівництво та цивільна 

інженерія 
Енергоаудит та енергоефективність в будівництві Денна/заочна 

Факультет цивільної інженерії та екології 

101. Екологія Екологія Денна/заочна 

192. Будівництво та цивільна 

інженерія 

Теплогазопостачання, вентиляція і 

кондиціювання  
Денна/заочна 

192. Будівництво та цивільна 

інженерія 
Водопостачання та водовідведення  Денна/заочна 

193. Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій Денна/заочна 

263. Цивільна безпека Охорона праці Денна/заочна 

Економічний факультет 

071. Облік і оподаткування Облік і оподаткування Денна/заочна 

072. Фінанси, банківська справа та 

страхування 
Фінанси і кредит Денна/заочна 

073. Менеджмент Менеджмент та адміністрування Денна/заочна 

073. Менеджмент Логістика Денна/заочна 

073. Менеджмент Проектний менеджмент Денна/заочна 

075. Маркетинг Маркетинг Денна/заочна 

076. Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
Підприємницька діяльність Денна/заочна 

281. Публічне управління та 

адміністрування 
Публічне управління та адміністрування Денна/заочна 

292. Міжнародні економічні 

відносини 
Міжнародна економіка і бізнес Денна/заочна 

075. Маркетинг + 192. Будівництво 

та цивільна інженерія 
Девелопмент нерухомості Денна/заочна 

 


