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ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА 

(на допомогу вступнику) 

 

Одним із критеріїв вступу 2022 буде 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. 

 

                                Що таке «мотиваційний лист»? 

Мотиваційний лист ‒ це есе, що дає можливість 

розповісти про себе, свої сильні сторони, дати краще 

уявлення про власну особистість, обґрунтувати, чому саме  ви 

найкращий з-поміж інших кандидат для вступу на обрану 

спеціальність конкретного навчального закладу. 

Навіщо потрібний мотиваційний лист? 

1. Отримуєте досвід (у світовій практиці мотиваційний лист є    

неодмінною умовою вступу до закладів вищої освіти, отримання стипендій на 

освіту за кордоном, грантів,працевлаштування тощо). 

2. Маєте можливість презентувати себе як особистість. 

 

      Мотиваційний лист – це: 
 

✓ документ, що складається і подається вступником до закладу вищої освіти, у якому 

пояснюються причини, через які вступник вважає себе найкращим кандидатом для вступу 

на відповідну навчальну програму. Підготовка такого листа вимагає детального дослідження 

вступником загального академічного середовища закладу фахової передвищої освіти та 

різних освітніх програм; 



✓ есе про те, чому конкретна людина – найкращий кандидат для конкретної можливості 

(обраної спеціальності). Мета – розповісти про себе, свої сильні сторони, дати краще 

уявлення про власну особистість. 

Грамотно написаний мотиваційний лист є досить суттєвою перевагою. 

 

Щоб написати мотиваційний лист, потрібно відповісти на багато запитань. 
 

- Як і чому вам стала цікава обрана спеціалізація закладу освіти? 

- 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? 

 

Як написати ефективний мотиваційний лист для вступу до закладу фахової 
передвищої вищої освіти? 

 
Я розумію, чому обираю цю спеціальність,освітню програму? 

Я усвідомлюю, чому обираю цей                             заклад освіти? 

Я маю конкретні цілі? 

Я знаю, чого очікую          від навчання? 

 

НА ЩО ВАРТО ЗВЕРНУТИ УВАГУ? 
• Стиль викладу 

• Лаконічність 

• Аргументація 

• Цитування 

• Доброчесність 

• Відсутність мовних штампів, елементів розмовного мовлення 

• Відсутність помилок 

• Короткі речення 

 

Як і що розповісти про себе в мотиваційному листі:  

 

1. Визначте, які спеціальні якості та знання потрібні для успіху у вашій майбутній професії, і 

які з цих якостей є у вас. Опишіть ці якості, наводячи приклади з навчання і життя. 

2. Визначте, які загальнолюдські якості, наявні у вас, допоможуть вам досягти успіху на 

обраному шляху. Опишіть їх, наводячи приклади з вашого життя. 

3. Якщо у вас є цікаві хобі, захоплення, які можуть бути корисними у навчанні або ж 

допоможуть вам стати цікавим учасником життя навчального закладу, коротко опишіть їх. 

4. Повідомте про те, які якості і знання, необхідні для успішного прогресу вашої кар'єри, ви 

хотіли б розвинути. 

5. 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 професії. Саме ці якості 

потрібно буде висвітлити у мотиваційному листі. 

6. Складіть отримані частини воєдино, дотримуючись складеної структури есе, напишіть першу 

версію вашого есе і доопрацюйте його, переконавшись, що всі частини роботи логічно пов'язані 

одна з одною. 

7. Перевірте та відредагуйте мотиваційний лист. 

 

В мотиваційному листі думки потрібно викладати доступно і зрозуміло. Обсяг – 1-2 

сторінки формату А4 ( приблизно 300-600 слів) Шрифт 12-14, інтервал 1-1,5. Цього легко 

досягти, якщо обмежити довжину речення 12-20 словами. Уникайте як надмірно фамільярного, 

так і надто формального тону. Пишіть так, щоб бути легко зрозумілим. Переконайтеся, що 

кожне речення містить важливу інформацію, а не є повторенням вже сказаного або марною 

тратою слів. Варто пам’ятати «золоте правило» ведення ділової документації: ввічливість, 

коректність, тактовність, аргументованість. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 

• Адресат листа 

• Починаємо з шанобливого звернення до осіб, які читатимуть лист; 
пояснюємо, чому обра/обрала навчання саме тут, що підштовхнуло до 
вибору (1 абзац) 

• Викладаємо свою тоску зору, власні думки, аргументи, що цікавить в 
обраній професії, ким себе бачите в майбутньому, чим коледж може в 
цьому вам допогти (2-3 абзаци) 

• Підсумок (2-3 речення) 
 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ЛИТА 

 

1.Логіка викладення думок 

2. Структурованістьлиса 

3. Змістовність наведених аргументів 

4. Оригінальність викладення матеріалу 

5. Коректність та загальне оформлення тексту 

6. Рівень мотивації 

 
 

Що варто перевірити, перш ніж відправляти (здавати) мотиваційний лист? 
 

Перевірте граматику, орфографію та пунктуацію. Лист, складений з помилками, створює 

негативне враження про навички і зусилля, прикладені до його написання. Розраховувати 

цілком на функцію «Перевірка орфографії» комп'ютера не можна. Роздрукуйте лист і кілька 

разів уважно прочитайте його, намагаючись виявити чи не закралися помилки або помилка. 

Дайте прочитати ваш лист людям, думці яких ви довіряєте. Переконайтеся, що текст 



листа зрозумілий читачам. 

І найголовніше – лист має бути на 100% вашим, а не скопійованим з інтернету. 


