
Шаблон-приклад мотиваційного листа 
 
                                                   Ректорові Херсонського державного    
                                                   аграрно-економічного університету 
                                                   Юрію Євгеновичу КИРИЛОВУ 

Прізвище,  ім’я, по батькові, 
адреса проживання (або тимчасового 
місця перебування) 
контактні дані (e-mail, мобільний номер 
телефона, бажано той на якому є 
Telegram, Viber) 
Наприклад: 
Руслани В’ячеславівни КОВАЛЕНКО, 

                 м.Херсон, вул.Перекопська, б.145, кв.1, 
                  тел. (099) 419-00-00,  
                 e-mail: kovalenko_R@gmail.com  

 

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Вельмишановний Юрію Євгеновичу! 
  

Прошу розглянути мої документи на вступ до Херсонського державного 
аграрно-економічного університету на перший/другий 
(бакалаврський/магістерський) рівень вищої освіти (назва спеціальності) 
Наприклад: спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа / 206 Садово-
паркове господарство /... З інформацією щодо переліку спеціальностей та 
освітніх програм можна ознайомитися на сайті ХДАЕУ Абітурієнту за 
покликанням: http://www.ksau.kherson.ua/abiturientu.html . 

Навчання на цій спеціальності в ХДАЕУ викликає в мене особливий 
інтерес. Описати мотивацію щодо вибору спеціальності, для цього проведіть 
самоаналіз і дайте відповіді на запитання і викладіть у форматі довільної 
стислої розповіді: 

- Чим мене приваблює ця спеціальність? 
Ця спеціальність мене приваблює тим, що…. 
- Чим Ви керувалися, обираючи цю спеціальність?  
На сьогодні спеціальність (назва спеціальності) є затребувана тому, що… 
Наприклад: Батьки моєї подруги є власниками ресторану. Спостерігаючи 

за їх діяльністю, спостерігала за тонкощами професії ресторатора. Мене 
завжди дивувало їх натхнення, їх радість від щоденної роботи, тому… 

- Чому Ви прагнете бути фахівцем у цій галузі? 
Навчаючись у старших класах школи я цілеспрямовано вивчала предмети, 

які будуть корисним для моєї майбутньої професії: …. 
Наприклад: У старших класах мене цікавили предмети: історія України, 

географія, українська мова, англійська мова. Маю високі бали (10,2б.) з історії 
України, бо цей предмет дозволяє орієнтуватися в локальних особливостях і 
традиціях певного краю… 



- Які Ваші сильні сторони, захоплення, переваги? 
 Я маю сертифікати, подяки, які підтверджують мої достатньо високі 
знання з…. 

Наприклад: Я маю сертифікати, подяки, які підтверджують мої 
достатньо високі знання з англійської мови, а також упродовж трьох років була 
капітаном шкільної команди «Краса Херсонщини», яка перемагала на міських та 
обласних конкурсах серед школярів…. 

- Які Ваші очікування від навчання на цій спеціальності? 
На мою думку, професія (назва обраного професійного напряму) є 

надзвичайно важливою для успіху держави, адже… 
Наприклад: На мою думку, професії ресторатора та готельєра є 

надзвичайно важливими для успіху держави у світовому контексті, оскільки 
вони є невід’ємною часткою туристичної інфраструктури, покликання якої: 
позиціонування країни в аспекті її традицій, культури, історії тощо… 

- Чому Ви обрали навчатися в ХДАЕУ? 
Мені відомо, що студенти ХДАЕУ, спеціальності (назва спеціальності) 

мають можливість, брати участь….  
Наприклад: Дізналася, що випускники університету можуть отримати 

знання й досвід, що дозволяє обіймати управлінські посади у готельно-
ресторанному бізнесі, бути успішними власниками закладів харчування. Мені 
відомо, що студенти ХДАЕУ мають можливість проходити практику на 
успішних підприємствах готельно-ресторанного бізнесу і знайомитися зі 
сучасними тенденціями розвитку галузі, навчаючись у фахівців практиків...  

- Чому приймальна комісія маємо обрати саме Вас? Як Ви бачите своє 
майбутнє в цій професії?  

Навчаючись в університеті, я буду докладати якомога більше зусиль для 
того, що…. 

Наприклад: Навчаючись в університеті, я хотіла б докладати якомога 
більше зусиль, аби в майбутньому стати успішним ресторатором або 
готельєром, заклад якого буде входити до найпрестижніших рейтингів не лише 
в Україні, а й у світі. Я впевнена, що знання і навички, отримані у Херсонському 
державному аграрно-економічному університеті, можна буде вдало 
застосовувати для того, щоби формувати привабливий імідж України у 
глобальному економічному просторі. Щиро прагну навчатися за спеціальністю 
«Готельно-ресторанна справа», щоб…. 

Висновок: 
 Переконана у тому, що навчання у ХДАЕУ на бакалаврській програмі за 

цією спеціальністю якнайкраще сприятиме моєму особистісному і професійному 
розвитку. Дуже дякую, що розглянули мій мотиваційний лист і сподіваюсь на 
Вашу позитивну відповідь. 

З повагою, Руслана Коваленко. 
Додаткова інформація: П.І.Б. батьків, опікунів, тощо (контактні дані 

кожного з них (e-mail, мобільний номер телефона, бажано той на якому є 
Telegram, Viber)). 

 
30.07.2022          ПІДПИС 


