
 

 



 
 

Зміст та значення мотиваційного листа 
 

 Мотиваційний лист – це викладена вступником письмово або у 

електронному  варіанті  інформація про його особисту зацікавленість у вступі 

до обраного навчального закладу та на відповідну  спеціальність (освітньо-
професійну програму). У цьому листі вступник пояснює і аргументує свій вибір 

щодо подальшого навчання, чому саме він є кращим з поміж інших для вступу 

на відповідну спеціальність, які його сильні та слабкі сторони, наводить свої 

очікування та досягнення як у навчанні так і в інших видах діяльності.  
 Такий лист має подвійну цінність. З одного боку, за однакових балів 

співбесіди заклад фахової передвищої освіти зможе надати перевагу найбільш 

вмотивованим вступникам. З іншого боку, пишучи мотиваційний лист, 

вступник знайомиться з діяльністю обраного навчального закладу, переліком 

спеціальностей та освітньо-професійних програм, отримує додаткову 

можливість обміркувати та аргументувати своє рішення, переконатись у 

правильності свого вибору або змінити свою думку. 
 Мотиваційний лист є обов’язковим для кожного вступника та подається 

разом із заявою та документами для вступу. Для тих абітурієнтів, які подають 

заяви у паперовій формі, мотиваційний лист може бути написаний власноруч. 

Для всіх інших вступників, які подають заяви та документи у електронній 

формі, мотиваційний лист подається у електронному вигляді. Вступник 

заздалегідь повинен ознайомитись із сайтом закладу фахової передвищої освіти 

та підготувати лист відповідно до вимог і правил, які передбачені цим закладом 
освіти. За умови подання заяв на декілька спеціальностей (освітньо-
професійних програм) вступник зобов’язаний до кожної заяви додати 

мотиваційний лист, який відповідає саме тій спеціальності (освітньо-
професійній програмі). В разі необхідності вступник може додати до 

мотиваційного листа копії (фотокопії) матеріалів, що підтверджують викладену 

в листі інформацію. 
 

Структура мотиваційного листа 
 

 Структура мотиваційного листа повинна містити: «шапку», звертання, 

вступ, основну та заключну частини. 
 «Шапка» – частина листа, де містяться відомості про адресата (назва 

закладу фахової передвищої 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. 
 Звертання. Шанобливе звертання є важливою складовою мотиваційного 

листа. Воно надає листу офіційного характеру та привертає увагу адресата. 

Звертання зазвичай виділяється напівжирним шрифтом та/або курсивом і 

вирівнюється по центру. 
 Вступ. Через один рядок після звертання розміщується вступ, який є 

першим абзацом листа. У цій частині вступник коротко інформує чому він 

обрав саме цей заклад фахової передвищої освіти і як, на його думку, навчання 
у цьому закладі сприятиме його майбутньому професійному становленню та 
зростанню. 
 Основна частина.  Ця частина починається з другого абзацу 

мотиваційного листа та може складатися з двох-трьох абзаців. У цій частині 

вступник висловлює власні думки, свою точку зору, переконання, що саме 

цікавить його в обраній ним спеціальності (освітньо-професійній програмі), 

ким він себе бачить у майбутньому, чим коледж може допомогти йому у цьому.  

Така інформація свідчить про те, що вступник усвідомлює свій вибір щодо 
спеціальності (освітньо-професійної програми) та своє професійне зростання в 

обраній ним сфері діяльності. Саме у цьому абзаці вступник доводить, що він є 

вмотивованою особою з добре визначеною метою. 
 У наступному абзаці вступнику потрібно показати свої сильні сторони, 

чим він може підсилити коледж: 
 свої здобутки, що пов’язанні  з обраним фахом, якщо такі є (участь у 

проєктах і майстер-класах, володіння іноземними мовами, участь в 

предметних олімпіадах, спортивних змаганнях та інше); 
 здобуті знання та навички, які допоможуть при навчанні на обраній 

спеціальності; 
 хороші академічні результати з певних предметів, які пов’язані з 

освітньо-професійною програмою; 
 наявний практичний досвід. 

 Важливою складовою мотиваційного листа може бути інформація про 

соціальні навички, необхідні для здобуття окремих професій та подальшої 

успішної роботи за фахом. 
 Заключна частина. 2-3 речення, де вступник підтверджує своє бажання 

навчатися за обраною спеціальністю та сподівається на позитивний результат 
щодо обрання його кандидатури.   

 
 
 



Вимоги до мотиваційного листа 
 

 Мотиваційний лист – це можливість вступника представити себе як 

вмотивовану, яскраву та дуже здібну особистість, готову вступити до закладу 

фахової передвищої освіти / на спеціальність (освітньо-професійну програму) / 

курс. 
 Мотиваційний лист є результатом особистої творчої праці вступника, 

однак є певні вимоги до його написання, а саме: 
- виклад думок простий, короткий, лаконічний, чіткий без зайвих слів; 
- чітка структура листа, всі частини логічно взаємопов’язані; 
-  змістовність наведених аргументів, відсутність  елементів розмовного 

мовлення та яскравого прояву емоцій; 
- дотримання грамотності в написанні; 
- за необхідності додаток у вигляді копії (фотокопії) матеріалів, що    

підтверджують викладену в листі інформацію. 
 

Критерії для формування рейтингу за мотиваційними листами: 
- логічність та чіткість викладу думок; 
- дотримання структури листа; 
- оригінальність та змістовність наведених аргументів; 
- доброчесність; 
- рівень мотивації; 
- відсутність граматичних помилок. 

 
 

Загальні поради щодо написання мотиваційного листа 

для вступу до ЗФПО 
 

 Пропонується дотримуватись 5-ти порад для того, щоб написати хороший 

мотиваційний лист: 
 1. Пізнайте себе. Для написання хорошого мотиваційного листа потрібно 

добре обміркувати та зрозуміти для самого себе, чому ви зацікавлені в цьому 

конкретному коледжі чи спеціальності (освітньо-професійній програмі). 

Запишіть щонайменше п’ять унікальних рис, здібностей чи властивостей, 

завдяки яким ви виділяєтесь серед усіх інших. Оберіть лише ті, які ви 

збираєтесь використати у своєму листі, щоб довести приймальній комісії, що ви 

є цінним кандидатом. 



 2. Ознайомтеся з навчальним закладом, який ви обрали та спеціальністю 

(освітньо-професійною програмою). Перегляньте сайт коледжу,  подивіться 

інформацію про обрану освітньо-професійну програму, перегляньте сторінки  
закладу освіту в соціальних мережах, поспілкуйтеся з тими, хто вже навчається  

в закладі, якщо такі є серед ваших друзів чи знайомих, поцікавтеся хто з 

відомих та успішних людей є випускниками даного коледжу. Чим більше 

інформації ви отримаєте, тим більше аргументів у вас буде, щоб довести свою 

вмотивованість. подивіться приклади мотиваційних листів в Інтернеті. 
 3. Перегляньте приклади мотиваційних листів в інтернеті. Зробіть перший 

проєкт. Це важлива частина процесу оформлення вашого листа. 
 4. Перечитайте лист і перевірте, що ви дотрималися структури. Хто ви та 

чому звертаєтесь до керівника закладу освіти? Як ви дізналися про цей заклад 

фахової передвищої освіти / спеціальність (освітньо-професійну програму) / і 

чому саме у цьому закладі і на цій спеціальності ви хочете навчатися? Що 

робить вас найкращим кандидатом для вступу? Назвіть свої здобутки, знання та 

вміння, життєвий досвід, особисті якості, які сприяють вашому навчанні у 

коледжі на спеціальності (освітньо-професійній програмі) / курсі. Презентуючи 

себе, дотримуйтеся принципу доброчесності. 
 5. Завершіть лист. Переконайтеся, що ваш лист поміщається на одну 

сторінку, написаний шрифтом Time New Roman 12-14, інтервал 1-1,5, 
вирівняно по ширині.  Перевірте  правопис та граматику. Дайте його прочитати 

декільком людям для ознайомлення й коментарів. Для написання гарного 

мотиваційного листа вступнику потрібно вибрати найважливішу інформацію, 

яка найкраще відобразить його здібності, бачення свого майбутнього, 

зацікавленість у навчанні за обраною спеціальністю (освітньо-професійною 

програмою), вмотивованість до навчання тощо.  
 
 

Зразок написання мотиваційного листа 
 

 Цей приклад наведений для ознайомлення із загальними принципами 

написання мотиваційного листа. Не копіюйте текст цього листа і не 

використовуйте його при вступі до закладу фахової передвищої освіти. 

Пам’ятайте, що успішний мотиваційний лист - це ваша творча праця, яка 

розкриє саме вас як особистість і переконає приймальну комісію обрати саме 

вашу кандидатуру на навчання  на ту чи іншу спеціальність.  
 
 
 
 



 
 

Мотиваційний лист на спеціальність «Харчові технології»  
(ОПП «Виробництво харчової продукції») 

 
ВСП «УТЕФК ДТЕУ» 
Волощуку С. М. 
Поповича Івана Івановича 
вул. Травнева, буд. 225 
с. Кам’яниця , Ужгородського району, 
Закарпатської області, 89412 
електронна адреса: popovichii@ukr.net 
контактний телефон:+38 (050) 2736459 
 

Шановний Сергію Михайловичу! 
 

 Звертаюся до Вас з приводу вступу на освітньо – професійну програму 

підготовки фахового молодшого бакалавра за спеціальністю «Харчові 

технології». Я дуже хочу навчатися у вашому навчальному закладі, так як знаю, 

що отримані тут знання дозволять мені стати справжнім професіоналом своєї 

справи, а набуті практичні навички дадуть можливість гарно 

працевлаштуватися. 
 Я маю не лише хороші оцінки з профільних предметів, таких як хімія та 
біологія, але й також цікавлюся навчальними дисциплінами цієї спеціальності, 

які не входять у шкільну програму. Зокрема, мене цікавлять сучасні технології 

харчової промисловості, методи мікробіологічного, хіміко-технологічного 

контролю сировини. 
 Я завжди хотів бути фахівцем з технологій приготування їжі, і я вважаю, 

що Ваш коледж може допомогти мені перетворити свою мрію в реальність. На 

мою думку, успішний технолог повинен швидко та креативно мислити, вміти 
втілювати свої ідеї в життя, застосовувати на практиці комплекс організаційних 

і технологічних заходів для підвищення ефективності роботи підприємств і 

закладів харчової промисловості. 
 Я розумію, що для того, щоб бути хорошим фахівцем потрібно поєднувати 

навчання та практичну роботу. Тому у вільний від навчання в школі час, я 

отримував практичний досвід, допомагаючи кухарю в невеличкому кафе. 

Вдома займався улюбленою справою, випікав кондитерські вироби. Цей 

практичний досвід лише підвищив мій інтерес до обраної спеціальності та 
бажання вступити і навчатись тут. 
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