
Маркетинг

Чек-лист успішного 
МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА



Адресат (дан� ЗВО, у який подаєте документи)
Адресант (ваш� дан�)
Мотивац�я навчатись за спец�альн�стю "Маркетинг"
Обґрунтування мотив�в навчатися за спец�альн�стю 
"Маркетинг" в СумДУ
Опис ваших досягнень
Додатки (п�дтвердження вказаних досягнень) 

СТРУКТУРА 
МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА



ОФОРМЛЕННЯ
МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА

Адресат: кому адресовано лист – 
ректору СумДУ або приймальн�й 
ком�с�ї, або кер�внику �нституту

Адресант: в�д кого лист – Ваше 
�м’я, пр�звище, який навчальний 
заклад зак�нчили

Персональна �нформац�я: що 
маєте на мет�, чому подаєте 
мотивац�йний лист 

Текст листа: 
- коротко окресл�ть свої мотиви 
навчатись за спец�альн�стю 
"Маркетинг";   чому бажаєте 
навчатись у СумДУ? що Ви 
знаєте про СумДУ? тощо. 
- розкаж�ть коротко про себе: 
Ваш� захоплення, здобутки, 
перемоги в науков�й, навчальн�й 
та позанавчальн�й д�яльност�.

Висновки: ким Ви себе бачите 
п�сля зак�нчення навчанн? як� 
плани на майбутнє? 



КОРИСНІ ФРАЗИ ДЛЯ
МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА

Стр�мкий розвиток глобального ринку товар�в та
послуг вимагає своєчасного визначення потреб
споживач�в, а також �нструмент�в задоволення їх
бажань.  Навчання за спец�альн�стю "Маркетинг"
дозволить опанувати нов�тн� �нструменти та
анал�зувати ефективн�сть їх використання! 



КОРИСНІ ФРАЗИ ДЛЯ
МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА

Інновац�ї та креативн�сть стають все б�льш
важливими для розроблення та проведення
ефективних сучасних маркетингових кампан�й,
оск�льки швидкий технолог�чний прогрес зм�нив
б�знес-ландшафт. Навчання за спец�альн�стю
"Маркетинг" дозволить мен� бути в тренд� нов�тн�х
�нструмент�в, використовувати та анал�зувати  їх
ефективн�сть! 



КОРИСНІ ФРАЗИ ДЛЯ
МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА

Кожного року попит на маркетолог�в зростає  на
58%. Навчання за спец�альн�стю "Маркетинг"
дозволить мен� бути конкурентоздатним на ринку
прац� у майбутньому. Кафедра маркетингу СумДУ
дозволяє набути не лише профес�йних навичок,
вивчаючи маркетингов� стратег�ї, таргетинг, SMM,
SEO, PPC, Chatbot, брендинг, digital-�нструменти
тощо, а й розвинути л�дерськ� зд�бност�,
долучаючись до  проєкт�в, беручи участь у
програмах м�жнародної моб�льност� (волонтерських
програмах, спортивних та творчих конкурсах тощо),
необх�дних для роботи на м�жнародному р�вн�. 



КОРИСНІ ФРАЗИ ДЛЯ
МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА

В�дгуки студент�в та випускник�в (як� розм�щено на
сайт� кафедри, соц�альних мережах) про навчання та
життя на кафедр� Маркетингу стали основним
критер�єм вибору м�сця мого майбутнього навчання
- спец�альн�сть Маркетинг у Сумському Державному
Ун�верситет�. Активн�сть #Невгамовних спонукає
долучитись до їх команди. 



ОФОРМЛЕННЯ
МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА

 Перев�р помилки
 К�льк�сть сл�в б�льше 200
 Оптимальний обсяг 200-400 сл�в
 Не м�стить плаг�ату
 Додай коп��ї сертиф�кат�в, що
п�дтверджують твої здобутки 
(ол�мп�ади, конкурси, спортивн� 
змагання, мистецьк� конкурси, 
волонтерська д�яльн�сть, тощо)

1.
2.
3.
4.
5.



Порядок розгляду та критер�ї оц�нювання 
мотивац�йних лист�в у СумДУ

КОРИСНІ 
ПОСИЛАННЯ

Б�льше порад щодо написання 
мотивац�йного листа

Б�льше "корисних" фраз для написання 
мотивац�йного листа

http://vstup.sumdu.edu.ua/images/zagalne/motyvatsiynyy_lyst.pdf
https://vstup.sumdu.edu.ua/vstup-do-bakalavratury/motyvatsiinyi-lyst-4.html
https://dom.biem.sumdu.edu.ua/uk/abituriientu-bakalavratura?utm_source=Social+Network&utm_medium=pdf_+Download_cariera&utm_campaign=Online-lecture_Bachelor&utm_id=Online-lecture


Профес�я, де можна знайти себе, 
розвиватись, зм�нюватись � 

просто отримувати задоволення 
в�д реал�зац�ї р�зних за важк�стю 

завдань/проєкт�в. 
Вивчати маркетинг в СумДУ на 
р�вн� «бакалавр» – означає, що 
вже з перших дн�в Ви не лише 

станете конкурентним 
спец�ал�стом, а й долучитесь до 

дружньої команди #Невгамовних, 
як� щодня поринають у св�т 

маркетингу.

Маркетолог

Follow us

https://www.instagram.com/dom_sumdu/
https://www.facebook.com/DOMSUMDU
https://www.youtube.com/channel/UCkEEm2hM-HW10_wWzLljGXA
https://domsumdu.customer.smartsender.eu/lp/klxBvcvf?utm_source=Social+Network&utm_medium=pdf_+Download_cariera&utm_campaign=Online-lecture_Bachelor&utm_id=Online-lecture
https://dom.biem.sumdu.edu.ua/uk/abituriientu-bakalavratura?utm_source=Social+Network&utm_medium=pdf_+Download_cariera&utm_campaign=Online-lecture_Bachelor&utm_id=Online-lecture

