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                                                                                                               Додаток А 

Основні вимоги  

щодо написання мотиваційного листа 

І. Структура укладання мотиваційного листа 

         1. Невеликий обсяг (не більше1 сторінки) вимагає лаконічності: потрібно 

писати про найважливіше, щоб показати вашу зацікавленість та підготовчу 

роботу. 

        2. «Шапка» у правому верхньому куті листа. Це дані про особу, до якої 

адресовано лист (прізвище, ім’я, по батькові (ПІБ), посада, назва навчального 

закладу), та про того, хто пише лист (ПІБ, адреса, імейл, номер телефону). 

Дізнайтеся в приймальній комісії, кому адресувати лист: директору, голові 

приймальної комісії. 

        3. Вступ, який починається з особистого звертання в шанобливій формі. У 

цьому абзаці треба пояснити, з якою метою звертаєтеся і чого прагнете. 

        4. Основна частина. Найбільша, у якій послідовно, аргументовано та 

лаконічно розкриваєте низку питань. Чому зацікавилися спеціальністю, як 

дізналися про заклад освіти, чому хочете навчатися саме в ньому, чому коледж 

має обрати саме вас, якими бачите перспективи, професійне життя після 

завершення навчання. 

        5. Підсумки: два-три речення, де абітурієнт підтверджує, що готовий до 

старанного навчання та впевнений у правильному виборі. 

 

ІІ. Алгоритм написання мотиваційного листа 

        Занотуйте інформацію з надлишком, тобто згадайте по роках усі шкільні 

успіхи, участь у позашкільному житті (гуртки, студії), в олімпіадах, фахових 

конкурсах, хобі. Важливий досвід роботи, якщо він є, досвід волонтерства, 

практики, участь у проєктах, майстер-класах, тренінгах. 
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        1. Оберіть лише те, що має безпосередній стосунок до бажаної 

спеціальності. 

        2. Якщо цього мало, пошукайте опосередковані зв’язки. Скажімо, якщо у 

професії потрібні вольові якості та цілеспрямованість, можна вказати, що 

розвинули їх у спортивній школі.  

        3. Вказуйте результат, а не процес. Якщо вісім років самостійно вчите 

іноземну мову, але все ще на рівні початківця, це не найкращим чином вас 

характеризує. 

        Виняток: якщо практика розвинула певні якості. Не перемогли в конкурсі, 

але участь посилила стресостійкість, привчила працювати зі складними 

завданнями у стислі терміни. 

        4. Обов’язково підкресліть хороші академічні результати з предметів, які в 

пріоритеті для цієї освітньої програми. Якщо навіть вони не такі ідеальні, як 

хотілося, можна вказати, що ці науки викликали цікавість, легко давалися, 

спонукали глибше занурюватися в тему. 

         5. Не вигадуйте, не перебільшуйте. В ідеалі пишіть те, що можна довести 

(документами, навичками). 

         6. Оберіть найвагоміше. 

 


