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ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА



Мотиваційний лист ‒ дає можливість розповісти про себе, свої

здібності, таланти, дати краще уявлення про власну особистість,

обґрунтувати, чому саме ви найкращий з-поміж інших кандидатів для

вступу на обрану спеціальність конкретного навчального закладу.

Перше враження про абітурієнта приймальна комісія складає саме

за цим листом. Він двічі пов’ язаний з мотивацією.

По-перше, демонструє бажання людини навчатися саме певної

професії та саме в цьому закладі освіти.

По-друге, має вмотивувати коледж зарахувати саме цього

абітурієнта як найкращого кандидата у студенти.

Що таке «мотиваційний лист»?



Структура мотиваційного листа

Мотиваційний лист повинен бути написаний грамотно з
дотриманням чіткої структури викладення інформації:

 Розмір – 1-2 аркуші;
 Формат сторінки – А4;
 Вид кегля Times New Roman;
 Розмір кегля – 14;
 Інтервал між рядками – 1,5;
 Абзацний відступ – 1,25;
 Усі поля 2 см.



Структура мотиваційного листа повинна містити:

«шапку», звертання, вступ, основну та заключну частини

«Шапка» – частина листа, де містяться відомості про адресата (назва закладу, прізвище та ініціали 

особи, якій адресується лист) та адресанта (прізвище, ім’я, по батькові, адреса для кореспонденції та 

електронна адреса, номер телефону) – яка розташовується в правому верхньому куті листа.
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Структура мотиваційного листа повинна містити:

«шапку», звертання, вступ, основну та заключну частини

Вступна частина Починається лист з шанобливого звернення.

Шановна Наталіє Ігорівно!

Далі стисло треба пояснити, з якою метою звертаєтеся і чого прагнете.

Основна частина Найбільша, у якій послідовно, аргументовано та лаконічно розкриваєте низку

питань. Чому зацікавилися спеціальністю, як дізналися про коледж, чому хочете навчатися саме в

ньому, чому заклад має обрати саме вас, якими бачите перспективи, професійне життя після

завершення навчання.

Заключна частина Два-три речення, де абітурієнт підтверджує, що готовий до старанного навчання

та впевнений у правильному виборі.

Підпис у ввічливій формі.



Як написати ефектний мотиваційний лист для 
вступу до закладу вищої освіти?

Мотиваційний лист  це НЕ резюме

У резюме

ми пишемо, де 

навчалися, 

працювали, які наші

здобутки, особисті

якості тощо.

У мотиваційному листі

ми викладаємо думки у 

форматі ЕСЕ ‒ 

особистий життєвий

досвід, переконання, 

цінності, світогляд.



- Як і чому вас зацікавила обрана спеціальність (заклад освіти)?

- Як ви можете продемонструвати свою цікавість?

- Чому ви обрали саме цей заклад освіти?

- Які кар'єрні перспективи ви розглядаєте?

- Чи доводилося вам долати складні ситуації та перешкоди (фінансові,

соціальні, фізичні) для досягнення поставлених цілей?

- Якими навичками і персональними якостями ви володієте?

- Які ваші досягнення та досвід?

- Як ви проявляєте сильні сторони своєї особистості в житті?

ЩОБ НАПИСАТИ МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ, ПОТРІБНО ВІДПОВІСТИ НА 
БАГАТО ЗАПИТАНЬ



ПІДГОТОВКА ДО

НАПИСАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА

• пізнаємо себе

• аналізуємо організацію ЗВО

• аналізуємо кореляцію наших цілей з

можливостями ЗВО

• аналізуємо можливості презентації себе

• пам’ятаємо, що, незважаючи на тривалий час

підготовки до написання, мотиваційний лист

повинен бути коротким, зрозумілим та легким

для читання



НА ЩО ВАРТО ЗВЕРНУТИ УВАГУ?

• стиль викладу
• лаконічність
• арґументація
• доброчесність
• відсутність мовних штампів, 

елементів розмовного мовлення
• відсутність помилок
• короткі речення



ВАЖЛИВО:

 мотиваційний лист – це можливість представити себе як
вмотивовану, цілеспрямовану та дуже здібну особистість,
готову вступити до закладу вищої освіти;

 зробіть свій лист яскравим особистим описом вашого
унікального «я», щоб показати, хто ви є і чому ви хочете, щоб
саме вас прийняли.



Головні помилки і як їх уникнути
Для того, щоб ваш мотиваційний лист для вступу до коледжу приніс позитивний результат, після його
написання потрібно ретельно перевірити декілька разів. Переконайтеся, що ви не допустили помилок, що
описані нижче:
Невідповідність офіційному стилю – наявність сленгу, недоречних фраз
Занадто довгі речення. Запам’ятайте: одна думка – одна теза. Не варто перетворювати рядок на цілий
абзац. Будьте лаконічними! До того ж, прості речення сприймаються легше. Найкращий варіант –
чергувати довші фрази з короткими.
Перерахування своїх досягнень переваг одним довгим списком. Так робити не можна. Необхідно
написати мотиваційний лист якісно. Підтверджуйте все фактами, описуйте досвід та отримані знання.
Забагато “я” і безпідставної хвалькуватості. Повторимося: чим більше конкретики – тим краще.
Подумайте самі, що переконливіше: “я молодець, виберіть мене” або “моя стаття з’явилася в науковому
журналі”? Приймальна комісія завжди оцінює перспективи, а не вміння підбирати синоніми.
Граматичні та орфографічні помилки. Крім того, після написання мотиваційного листа, рекомендуємо
дати прочитати його вчителю чи батькам. Варто перевірити ваше есе на найменші неточності, щоб
виправити їх і бути впевненими на 100%. Ви також можете самостійно ознайомитися як оформити
мотиваційний лист з допомогою сервісу Grammarly. Цей сервіс не лише виділяє помилки, але й надає
правильні варіанти.
Не копіюйте чужі роботи. Будьте оригінальні та особливі. Надавайте тільки правдиву та реальну
інформацію саме про вас.



ЩО ВАРТО ЗРОБИТИ ПІСЛЯ НАПИСАННЯ ЛИСТА 

 Перечитати його вголос: так легше помітити помилки та збій
у послідовності викладання.

 Дати почитати комусь: не лише на предмет помилок, а й
перевірити, чи все зрозуміло, чи одна думка витікає з іншої.

 Попросити переказати - це те, що запам’ятає про вас
приймальна комісія у сухому залишку.


