
МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ - обов’язковий документ 
 вступної кампанії 2022 року. 

 
Мотиваційний лист – це ваш шанс представити себе як вмотивовану, яскраву та 
здібну особистість, готову вступити до коледжу. Зробіть свій лист особистим 
описом вашого унікального «я», щоб показати, хто ви є і чому ви хочете бути 
студентом коледжу. 

Що таке мотиваційний лист? 

Мотиваційний лист — це діловий документ, який пише та подає під час вступу 
абітурієнт. Перше враження про нього 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 членів приймальної комісії зарахувати цього абітурієнта як 
найкращого кандидата у студенти. 

Мета – розповісти про себе, свої сильні сторони, дати краще уявлення про 
особистість. Часто саме за ним відбирають кандидатів, тому грамотно написаний 
мотиваційний лист є досить суттєвою перевагою.  

Якою має бути структура? 

1. «Шапка» у правому верхньому куті листа. Це дані про особу, до якої 
адресовано лист, та про того, хто пише лист (ПІБ, адреса, номер телефону).  

 
Взірець:  

Директору Коломийського  
індустріально-педагогічного  
фахового коледжу 
Миколі Васильовичу Вінтоняку 
вступника____________________ 
_____________________________ 

 
        

2. Вступ, який починається з особистого звертання в шанобливій формі. У 
цьому абзаці треба пояснити, з якою метою звертаєтеся і чого прагнете. 

3. Основна частина. Найбільша частина листа, у якій послідовно, 
аргументовано та лаконічно розкриваєте низку питань:  

 чому зацікавилися спеціальністю,  
 як дізналися про заклад,  
 чому хочете навчатися саме в ньому,  
 чому коледж має обрати саме вас,  
 якими бачите власні перспективи,  
 професійне життя після завершення навчання. 



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

Які вимоги до оформлення? 

Обсяг 1 сторінка, документ Word, класичний для ділового стилю 14 кегль Times 
New Roman з 1,5 інтервалом. Текст варто розбити на абзаци. 

Завіряти чи ставити печатки у школі не треба. 

Невеликий обсяг вимагає лаконічності: пишіть про найважливіше, щоб показати 
вашу зацікавленість . 
 
Корисну інформацію, що стосується підготовки мотиваційного листа, можна 
також знайти в статті Як написати ефективний мотиваційний лист? 
 

Які критерії оцінювання листа? 

Основними критеріями оцінювання є: 

- відповідність чіткої структури; 

- рівень мотивації щодо вступу в коледж на відповідну програму; 

- рівень цілепокладання (розуміння цілей та шляхів реалізації); 

- рівень усвідомлення відповідності якостей вступника та вимогам до 

обраної професії; 

- грамотність. 
 

Матеріали для ознайомлення та допомоги при написанні мотиваційного листа 

1. Вступна кампанія у 2022 році в умовах війни та подолання її наслідків 
– https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/2022/04/01/Vstupna.Kampaniya.2022-
01.04.pdf 

2. Мотиваційний лист при вступі до закладу вищої освіти 
– https://osvita.ua/consultations/bachelor/73165/ 

3. Як написати мотиваційний лист? 
– https://www.youtube.com/watch?v=vpVA0r7ZKU0 

4. Напиши та змотивуй: мотиваційний лист 
– https://www.youtube.com/watch?v=1yJGwIndvXw 

5. Мотиваційний лист. Зразок написання – https://pozovna.in.ua/zrazki-
listiv/motivacijnij-list 
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