
Додаток 14 до Правил прийому до ДВНЗ ПДАБА у 2022 році 

 
Вимоги до мотиваційних листів  

 
Мотиваційний лист – це самопрезентація про те, чому конкретна людина є найкращим 

кандидатом для конкретної спеціальності.  
 
Мета: розповісти про себе, свої сильні сторони, дати краще уявлення про власну 

особистість. 
 
У мотиваційному листі необхідно чітко пояснити:  
- чому Ви хочете навчатися у ПДАБА на обраній спеціальності?  
- з яких причин варто вибрати саме Вашу кандидатуру?  
 
Вимоги, які ставляться до мотиваційних листів: 
- лаконічний зміст (зазначайте лише важливі деталі, факти, цифри); 
- чітка структура; 
- неприпустимість емоцій (стриманість, розважливість, серйозність, практичність);  
- простота у викладі;  
- неприпустимість орфографічних і стилістичних помилок.  
 
Структура мотиваційного листа: вступ; основна частина; заключна частина. 
Вступна частина складається з наведення інформації про адресата; надання Ваших 

контактних даних; шанобливого привітання. 
Адресат: Голові Приймальної комісії, ректору Придніпровської державної академії 

будівництва та архітектури, проф. Савицькому Миколі Васильовичу, вул. Чернишевського, 
24а, м. Дніпро, e-mail: prkom@pgasa.dp.ua телефон: 098-256-60-53 

Також у вступі вказуються мета й причина написання мотиваційного листа.  
Основна частина: обсягом на 2-3 абзаци необхідно надати характеристику особистим 

професійним цілям, пояснити, що саме цікавить Вас в обраній освітній програмі та професії, 
ким Ви себе бачите після завершення навчання.  

Потрібно описати:  
- власні здобутки, що будуть корисними для навчання за фахом;  
- здобуті знання та навички, які допоможуть у навчанні на обраній спеціальності;  
- хороші академічні результати з певних предметів, які пов’язані з освітньою 

програмою тощо.  
Заключна частина місить 2-3 речення про готовність до навчання за обраною освітньою 

програмою; подяку; прощання.  
 
Що варто зробити, щоб написати влучний мотиваційний лист? 
1. Створіть список своїх інтересів / навичок / особистих якостей. 
Щоб правильно висвітлити свої найкращі сторони, спробуйте дати відповіді на такі 

питання:  
- чому Ви є кращим за інших кандидатів на навчання за обраною освітньою програмою?  
- який вклад Ви можете здійснити в обрану галузь у ПДАБА?  
- які навички Вам допоможуть бути успішним у цій галузі?  
- які у Вас професійні плани на майбутнє?  
2. Перевірте вимоги до написання мотиваційного листа на офіційному сайті ПДАБА 

pgasa.dp.ua. 
3. Слідкуйте за стилем мовлення та ясністю викладу думок. Покажіть свій лист іншим 

людям з метою почути думку цих людей. 
4. Виправте/доповніть/скоротіть лист, якщо це необхідно.  
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5. Подавайте вичитаний лист до ПДАБА. 
 
Під час написання мотиваційного листа не варто  
- використовувати сленг, недоречні фрази; 
- використовувати занадто довгі речення; 
- перерахувати свої досягнення одним довгим списком; 
- використовувати забагато “я” і безпідставну хвалькуватість;  
- припускатися граматичних та орфографічних помилок; 
- копіювати чужі роботи. 
 
Технічні вимоги до написання мотиваційного листа: 
- розмір – 1 сторінка; 
- формат сторінки – А4; 
- кегль шрифту – 12; 
- інтервал між рядками – 1,5. 
 
Не потрібно: 
- додавати фото, картинки, відео; 
- вигадувати креативний дизайн; 
- жартувати; 
- писати про себе в третій особі. 
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