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Це положення регламентує вимоги щодо написання мотиваційного листа 
вступниками до Відокремленого структурного підрозділу «Вінницький 
торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного 
університету (ВСП «ВТЕФК ДТЕУ»).

Положення розроблене Приймальною комісією ВСП «ВТЕФК ДТЕУ» (далі 
-  Приймальна комісія) відповідно до Порядку прийому на навчання до закладів 
фахової передвищої освіти в 2022 році Міністерства освіти і науки України від 
20.04.2022 року № 364 і зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.05.2022 
року за № 400.

Одним із критеріїв вступу 2022 року є мотиваційний лист. Мотиваційний 
лист має різну вагу для вступників на бюджет і контракт. Так, для вступу на 
бюджет він застосовується лише для рейтингування вступників із однаковим 
конкурсним балом, а для вступу на контракт він є основою для рейтингування 
вступників.

Мотиваційний лист -  викладена вступником письмово у довільній формі 
інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітньо- 
професійну програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, 
досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, 
до якого у разі необхідності вступником може бути додано копії (фотокопії) 
матеріалів, що підтверджують викладену в листі інформацію.

Мотиваційний лист складається про те, чому конкретна людина -  
найкращий кандидат для конкретної можливості (обраної спеціальності). Мета -  
розповісти про себе, свої найкращі риси, скласти навчальному закладу уявлення 
про вашу особистість.

Мотиваційний лист - це документ, що складається і подається вступником 
до Відокремленого структурного підрозділу «Вінницький торговельно- 
економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного 
університету», у якому пояснюються причини, через які вступник вважає для 
себе важливим стати кандидатом для вступу на відповідну освітню програму. Це 
спосіб пізнати кандидата більш цілісно і персоналізовано, зрозуміти, чому саме 
він має стати здобувачем освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра.

Мотиваційний лист обґрунтовує бажання вступника навчатися задля 
здобуття освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра за конкретною 
програмою у ВСП «ВТЕФК ДТЕУ» та визначає коло професійних інтересів і 
рівень мотивації до навчання.

1. Для написання гарного мотиваційного листа потрібно добре обміркувати 
та зрозуміти для самого себе, чому ви зацікавлені в цьому конкретному закладі 
та освітній програмі.

2. Оберіть спеціальність, на яку ви претендуєте, дослідіть її якомога глибше!
3. Зробіть першу чернетку. Це важлива частина процесу оформлення вашого 

листа.
4. Перечитайте лист і перевірте, що ви відповіли на всі важливі запитання.



5. Завершіть лист. Переконайтеся, що ваш лист обсягом на одну-дві сторінки, 
написаний правильним кеглем, у ньому дотримано відповідні до вимог інтервали і 
ви перевірили правопис та граматику.

Разом із цим, мотиваційний лист повинен відповідати формальним 
вимогам, що ставляться до ділових листів:

• зміст повинен бути лаконічним. Короткий виклад думок і використання 
найменшого числа слів заощадить дорогоцінний час зайнятої людини. Тільки 
важливо враховувати певні деталі, факти, цифри;

• чітка структура спростить прочитання листа. Заздалегідь продуманий план 
дозволить конкретно вказати на значущі аспекти проблеми. Для спрощення 
читання бажано розбивати текст на абзаци, кожен з яких має містити певну 
концепцію;

• неприпустимість емоцій. Лист не повинен мати емоційного відтінку, треба 
прагнути стриманості, розважливості, серйозності, практичності;

• простота у викладі, яка дасть адресату можливість швидко зрозуміти зміст 
прочитаного;

• неприпустима наявність орфографічних і стилістичних помилок.

Якою має бути структура?

Структура мотиваційного листа повинна містити «шапку», звертання, вступ, 
основну та заключну частини.

1. «Шапка» розташовується у правому верхньому куті листа. В ній вказується 
адресат -  це дані про особу, до якої адресовано лист (прізвище, ім’я, по батькові 
(ШБ), посада, назва закладу); та адресант -  відомості про того, хто пише лист (ШБ, 
домашня адреса, електронна пошта, номер телефону). Наприклад:

В.о директора 
ВСП «ВТЕФК ДТЕУ»
Наталії ЛОЗОВСЬКІЙ 
Коваля Назарія Петровича, 
вул. Мирна, 44, кв.55, 
м. Вінниця, 21022, 
е-пошта: koval@gmail.com 
телефон:0642548930

2. Вступна частина, яка починається з шанобливого звертання. Наприклад:
Ш ановна Нат аліє'Ігорівно!

У цьому абзаці треба пояснити, з якою метою звертаєтеся і чого прагнете, 
наприклад «Звертаюся до Вас у  з в ’язку з ...» , чому абітурієнт/абітурієнтка 
обрав/обрала саме цей заклад і як, на йогоЛї думку, навчання в коледжі сприятиме 
особистісному й професійному розвитку.

3. Основна частина найбільша, у ній послідовно, аргументовано та лаконічно 
розкриваєте низку питань. Чому зацікавилися спеціальністю, як дізналися про
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коледж, чому хочете навчатися саме в ньому, чому заклад має обрати саме вас, 
якими бачите перспективи, професійне життя після завершення навчання.

У наступному абзаці вступнику потрібно описати:
• свої здобутки, що будуть корисними для навчання за фахом (успіхи 

в навчанні, участь у проектах і майстер-класах, володіння іноземними 
мовами та інше);

• здобуті знання та навички, які допоможуть у навчанні на обраній 
спеціальності;

• хороші академічні результати з певних предметів, які пов’язані з освітньою 
програмою та ін.

4. Заключна частина. Два-три речення, де абітурієнт підтверджує, що готовий 
до старанного навчання та впевнений у правильному виборі.

Підпис у ввічливій формі.

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

Розмір -  1-2 аркуші;
Формат сторінки -  А4;
Текстовий редактор Microsoft Word;
Вид кегля Times New Roman;
Розмір кегля -  14;
Інтервал між рядками —1,5;
Відступ абзаців -  1,25;
Усі поля 2 см:

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 обрали.

Критерії оцінювання мотиваційних листів

Основними критеріями оцінювання мотиваційного листа є:
-  відповідність до чіткої структури;
-  рівень мотивації щодо вступу до навчального закладу на відповідну 

освітню програму;
-  рівень цілепокладання (розуміння мети та шляхів реалізації);
-  рівень усвідомлення відповідності якостей вступника та вимогам щодо 

професії;
-  академічні та професійні досягнення, що відповідають змісту і вимогам 

освітньої програми;



-  перспективи застосування одержаних знань у майбутній професійній 
діяльності;

-  грамотність.

Порядок оцінювання мотиваційних листів

Мотиваційні листи подаються до Приймальної комісії Відокремленого 
структурного підрозділу «Вінницький торговельно-економічний фаховий 
коледж Державного торговельно-економічного університету», відповідно до 
затверджених Правил прийому:

1) при формуванні електронного кабінету вступника;
2) особисто до Приймальної комісії ВСП «ВТЕФК ДТЕУ» (Приймальна 

комісія знаходиться за адресою: вул. Київська, 80, м. Вінниця).
Мотиваційні листи оцінюються комісією відповідно до порядку 

надходження. Оприлюднення результатів -  відповідно до затверджених Правил 
прийому.

Відповідальний секретар 
приймальної комісії Ірина КИСЛИНСЬКА


