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16  січня  2020  року  набув  чинності  Закон  «Про  внесення  змін  до

деяких  законів  України  щодо  вдосконалення  освітньої  діяльності  у  сфері

вищої освіти». Одна з його новацій – написання абітурієнтами мотиваційного

листа.

Вступникам  до  ВНЗ  потрібно  було   не  лише  здавати  ЗНО,  але  й

доводити  навчальним  закладам,  що  вони достатньо  вмотивовані,  щоб

навчатися саме в цьому  виші. 

Зважаючи  на  реалії  сьогодення,  спрощену  вступну  кампанію  до

закладів фахової передвищої (надалі – ЗФПО) освіти в 2022році, для вступу

на контракт до ЗФПО, на творчі спеціальності та в деяких інших ситуаціях

вступнику  потрібно  буде  написати  та  подати  до  приймальної  комісії

мотиваційний лист. 

Як повідомило МОН України, мотиваційний лист матиме різну вагу

для вступників на бюджет і контракт. Так, для вступу на бюджет його буде

застосовано  лише  для  рейтингування  вступників  з  однаковим  конкурсним

балом, а для вступу на контракт він може бути основою для рейтингування

вступників.

Дані рекомендації визначають структуру мотиваційного листа, вимоги

до нього та містять поради для найкращого написання.

Що таке мотиваційний лист і навіщо він?

Мотиваційний  лист  (надалі  –  МЛ)–це  документ,  що  складається

вступником  власноруч  і  подається  до  ЗФПО,  та  в  якому  вступник

обґрунтовує,  чому  саме  він  є  найкращим  кандидатом  на  навчання  за

визначеною спеціальністю. Це  дистильований, максимально стислий виклад

здобутків і цілей вступника на майбутнє. З метою підготовки до написання

МЛ  вступникові  варто  детально  дослідити загальне академічне

середовищеЗФПО та різних освітніх програм.

Мета – розповісти про себе, свої сильні сторони, дати краще уявлення

про  власну  особистість.Часто  саме  за  ним  відбирають  кандидатів,  тому

грамотно написаний мотиваційний лист є досить суттєвою перевагою.



Вимоги до оформлення

Мотиваційний  лист  повинен  бути  написано  грамотно  з

дотриманням чіткої структури викладення інформації:

 Обсяг – 1-2 сторінки:

 Формат сторінки – А4;

 Кегль шрифту – 12-14;

 Інтервал між рядками – 1,5.

Щоб написати мотиваційний лист, 

потрібно відповісти на багато запитань

 Як і чому вам став цікавий обраний  заклад освіти або спеціальність у 

ньому?

 Як ви можете продемонструвати цей інтерес?

 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?

Структура мотиваційного листа

Структура мотиваційного листа:

 «шапка», 

 звертання, 

 вступ, 

 основна частина



 заключна частина.

«Шапка» – частина листа, де містяться відомості про адресата (назва

закладу вищої освіти, 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.

Шанобливе  звертання  є  важливою складовою мотиваційного  листа.

Воно  надає  листу  офіційного  характеру  та  привертає  увагу  адресата

(наприклад:  «Шановний  Василю  Михайловичу!»).  Звертання  зазвичай

виділяється  напівжирним  шрифтом  та/або  курсивом  і  вирівнюється  по

центру.

Через один рядок після звертання розміщується вступ, який є першим

абзацом листа. У цьому абзаці викладається його мета і причина написання

(наприклад: «Звертаюся до Вас у зв’язку з…»). У цій частині варто коротко

пояснити,  чому вступник обрав саме цей університет  і  як,  на  його думку,

навчання в університеті сприятиме його професійному розвитку і зростанню.

В  основній  частині  описуються  факти,  які  зможуть  позитивно

вплинути на вирішення питання про зарахування на навчання. Дивлячись на

академічні та соціальні здобутки, навички й здібності вступника, приймальна

комісія може схилитися до думки, що він буде успішним студентом.

Ця частина починається з другого абзацу мотиваційного листа та може

складатися з двох-трьох абзаців. Як логічне продовження вступної частини

листа,  її  можна розпочати з  характеристики професійних цілей вступника,

описати, що саме його цікавить в обраній ним освітній програмі та професії,

ким  він  себе  бачить  після  завершення  навчання  тощо.  Така  інформація

свідчить  про  те,  що  він  усвідомлює,  яку  освітню  програму  обирає,  яку

професію  хоче  здобути,  і  що  навчання  допоможе  йому  стати  хорошим

фахівцем в обраній сфері. Саме в цьому абзаці вступник доводить, що він є

вмотивованою особою з добре визначеною метою.



У наступному абзаці вступнику потрібно описати:

 свої  здобутки,  що будуть  корисними для  навчання  за  фахом (успіхи

в навчанні, участь у проєктах 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.

Важливою складовою мотиваційного листа може бути інформація про

соціальні  навички,  необхідні  для здобуття окремих професій та  подальшої

успішної  роботи  за  фахом  (наприклад,  психологом,  педагогом,  юристом,

менеджером тощо).

Заключна частина має завершуватися маленьким підсумком на два-три

речення,  які  мають  підтверджувати  готовність  вступника  навчатися  і

вказують на його впевненість у правильному виборі освітньої програми.

Рекомендації 

Як і що розповісти про себе в мотиваційному листі ставить у глухий

кут багатьох школярів-абітурієнтів. Однак це завдання може бути полегшено,

якщо приступите до нього, зробивши наступні кроки:

 Визначити,  які  спеціальні  якості  та  знання  потрібні  для  успіху  на

обраній вами програмі і у вашій майбутній професії, і які з цих якостей

є у вас. Описати ці якості, наводячи приклади з навчання і життя.

 Визначити, які  загальнолюдські якості,  наявні у вас, допоможуть вам

досягти успіху на обраному шляху. Описати їх, наводячи приклади з

вашого життя.



 Якщо у вас  є  цікаві  хобі,  захоплення,  які  можуть бути корисними у

навчанні або ж допоможуть вам стати цікавим учасником життя вишу,

коротко описати їх.

 Повідомити про  те,  які  якості  і  знання,  необхідні  для  успішного

прогресу  вашої  кар’єри,  ви  хотіли  б  розвинути,  перебуваючи  на

програмі.

 Описуйте себе з максимальною об’єктивністю, оперуючи фактами, за

необхідності  спираючись  на  думку  інших.  Якщо  описувати  себе

складно,  для  початку  ви  можете  перерахувати  свої  найбільш  сильні

людські якості, знання, навички, захоплення і досягнення, виписати їх

окремим списком, проаналізувати цей список, і залишити в ньому 3-6

пунктів,  які  найкращим чином підтверджують  вашу придатність  для

обраної  програми.  Саме  ці  якості  потрібно  буде  висвітлити  у

мотиваційному листі.

 Скласти отримані частини воєдино, дотримуючись складеної структури

есе,  напишіть  першу  версію  вашого  есе  і  доопрацювати його,

переконавшись, що всі частини роботи логічно пов’язані одна з одною.

 Перевірити та відредагувати мотиваційний лист.

Поради

1. Слід написати МЛ заздалегідь, не відкладаючи на  останню хвилину.

2. Варто пам’ятати про власну соціальну активність і  вільно оперувати

цією інформаціє на власну користь.

3. Думки  необхідно  формулювати  чітко,  уникаючи  обтяження

непотрібною інформацією.

4. У ході написання прагнути стриманості, серйозності, практичності, не

вдаватися до емоцій.

5. Не  оминати  поняття  грамотності  (  орфографічні,  пунктуаційні,

стилістичні помилки характеризують не кращі сторони).

6. Розуміти недоречність списування з інтернету або інших джерел вже

написаного кимось МЛ.



ВАЖЛИВО:

 мотиваційний лист — це можливість представити себе як 

вмотивовану, яскраву 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.

Орієнтовний зразок

Мотиваційний лист

вступника на навчання 

для здобуття освітньо-професійного ступеня

 фахового молодшого бакалавра

зі спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія»

 Голові приймальної комісії

                                                                 Бахмутського коледжу транспортної

                                                                 інфраструктури

                                                                 Миколі ЗІНЧЕНКУ

Шановний Миколо Федоровичу!

На сайті Бахмутського коледжу транспортної інфраструктури та інших

онлайн-ресурсах  я неодноразово ознайомлювався з інформацією про заклад

освіти,  що  привабив  мене  спеціальністю  «Комп’ютерна  інженерія».

Звертаюся до Вас з цим мотиваційним листом, щоб вступити на навчання за

даною спеціальністю до одного з  найстаріших закладів  освіти Донбасу та

України,  бо  це  є  моїм  шансом  збагатити  свої  знання,  здобуті  раніше,

опанувати актуальну в наш час професію,  зрости особистісно,  а  головне -



зробити  внесок  не  лише  у  власне  майбутнє,  а  й  у  економічне  зростання

України.

Цьогоріч  я  закінчив  навчання  у  …….,  де  здобув  найвищі  оцінки  з

математики,  основ  інформатики,  фізики  та  астрономії.  Також маю  високі

оцінки  й  з  інших  предметів.  Я  щиро  переконаний,  що  здобуті  знання

підготували мене для навчання за обраною спеціальністю. Крім того, довгий

час  я  цікавлюся  світом  цифровізації  та  комп’ютерами.  Спершу  це  були

звичайні  домашні  комп’ютерні  ігри,  потім  безкоштовні  онлайн-курси  по

написання  кодів  до  таких  ігор,  що  мені  вдалося.  Також  я  вивчаю  мови

програмного забезпечення, самостійно вчуся створювати невеликі веб-сайти

та  власні  проєкти.  Розуміючи,  що  для  такого  захоплення,  яке  здатне

перерости  в  професію,  вкрай  необхідне  досконале  володіння  англійською

мовою, я старанно вивчаю її на курсах. Це дасть мені можливість не лише

стажування під час навчання у найкращих компаніях, а й допоможе у вдалому

працевлаштуванні надалі. Я прагну  поглибити своє розуміння інформатики

та  комп’ютерної  техніки,  тому  вирішив  піти  шляхом  навчання  у

Бахмутському  коледжі  транспортної  інфраструктури  за  обраною

спеціальністю.

Маю надію,  що мені  вдалося переконати Вас у своїх здібностях та

вмотивованості до вивчення комп’ютерної  інженеріїу Бахмутському коледжі

транспортної інфраструктури. Я  сподіваюся на вашу позитивну відповідь та

всім серцем прагну почати навчатися у цьому коледжі!

       З повагою ………………

Більше інформації можна знайти за покликаннями:

https://osvita.ua/consultations/bachelor/73165/

https://vseosvita.ua/news/motyvatsiinyi-lyst-5-porad-abituriientu-6101.html

https://erudyt.net/pidgotovka-do-zno/novyny-zno/rekomendatsii-shchodo-

napysannia-motyvatsiynoho-lysta.html

https://osvita.ua/consultations/bachelor/73165/
https://erudyt.net/pidgotovka-do-zno/novyny-zno/rekomendatsii-shchodo-napysannia-motyvatsiynoho-lysta.html
https://erudyt.net/pidgotovka-do-zno/novyny-zno/rekomendatsii-shchodo-napysannia-motyvatsiynoho-lysta.html
https://vseosvita.ua/news/motyvatsiinyi-lyst-5-porad-abituriientu-6101.html



