
Додаток 2 
Рекомендації абітурієнту 

щодо написання 
мотиваційного листа

Шановні абітурієнти!

Розглядаючи Ваші мотиваційні листи, Приймальна комісія Львівського національного 
університету імені Івана Франка буде аналізувати їх відповідно до вимог щодо структури, обсягу 
та оформлення, а також щодо таких критеріїв:

• рівень зацікавленості абітурієнта навчатися в університеті за обраною спеціальністю та 
освітньою програмою;

• академічні здобутки;
• особисті досягнення та практичний досвід (за наявності);
• соціальна активність чи громадська робота, спортивні досягнення, зацікавлення та 

захоплення тощо.
Радимо Вам уважно розглянути й обміркувати ці критерії. Спробуйте також дати відповіді на 

запитання, наведені нижче. Вони зорієнтують Вас під час написання мотиваційного листа та 
допоможуть визначитися щодо інформації, яку варто у ньому вказати.

Рівень зацікавленості у  навчанні в Університеті за обраною спеціальністю та освітньою 
програмою

• Чому Ви прагнете навчатися у Львівському національному.університеті імені Івана Франка?
• Чому Ви вирішили обрати саме цю спеціальність?
• Що Ви знаєте про Вашу майбутню спеціальність? Звідки Ви отримали цю інформацію 

(книжки, соціальні мережі, батьки, родичі або знайомі працюють у цій сфері тощо)?
• Як Ви плануєте в майбутньому застосувати знання та навички, здобуті на 

спеціальності/освітній програмі? Які перспективи для себе Ви бачите? Які проблеми Ви прагнете 
вирішити?

Академічні здобутки:
• Які Ваші досягнення в навчанні? Які Ви маєте оцінки з предметів, пов’язаних із навчанням 

за обраною спеціальністю, чи відвідували факультативи? Чи маєте сертифікати або інші документи 
про закінчення курсів або здобуття компетентностей?

• Чи читали Ви літературу з обраної спеціальності? Яку саме? Що Вас у ній зацікавило?
Чи проходили Ви навчальні курси, які можуть бути корисними для здобуття майбутньої 
спеціальності?

• Чи ознайомилися Ви з навчальною програмою, викладацьким складом, можливостями, які 
дає У н і верс итет?

Особисті досягнення та практичний досвід (за наявності):
• Які Ваші слабкі та сильні сторони?
• Опишіть пов'язану з Вашою майбутньою професією проблему, яку Ви вирішили. Поясність 

її важливість для Вас і які кроки Ви зробили, щоб знайти вирішення цієї проблеми.



• Чи є у Вас практичний та життєвий досвід, пов’язаний з обраною спеціальністю? Коротко 
опишіть його.

Соціальна активність чи громадська робота, спортивні досягнення, зацікавлення та 
захоплення тощо.

• Розкажіть про свою соціальну активність (участь у проектах і майстер-класах тощо).
• Коротко опишіть Ваш досвід волонтерської та громадської діяльності, важливі життєві 

ситуації, які сформували певний світогляд та прагнення тощо.
• Чи є у Вас спортивні досягнення, зацікавлення або захоплення, які допоможе розвинути або 

реалізувати Університет? Чи знаєте Ви про наявні в Університеті гуртки, секції, клуби, які 
відповідають Вашим зацікавленням? В яких із них Ви б хотіли взяти участь?


