
Мотиваційний лист

Що це взагалі 
таке?

Якою має бути 
структура 
листа?

Як оформити 
мотиваційний 

лист?
Про що там 

потрібно 
писати?  



Мотиваційний лист - це
викладена вступником письмово у довільній 
формі інформація про його особисту 
зацікавленість у вступі на певну освітньо-
професійну програму (спеціальність, заклад 
освіти) та відповідні очікування, досягнення у 
навчанні та інших видах діяльності, власні сильні 
та слабкі сторони.



Мотиваційний лист має містити подвійну мотивацію:

По-перше, він повинен 
продемонструвати бажання та 
вмотивованість вступника 
навчатися за конкретною 
освітньо-професійною 
програмою саме у 

Фаховому коледжі ОНУ імені 
І.І.Мечникова.

По-друге, має вмотивувати 
заклад фахової передвищої 
освіти зарахувати саме цього 
вступника як найкращого 
кандидата у студенти.



Підготовка 
мотиваційного 

письма вимагає:

1. ґрунтовного дослідження вступником 
загального академічного середовища 
університету та різних освітньо-
професійних програм Фахового коледжу 
ОНУ імені І.І.Мечникова

2. Вміння репрезентувати себе, окресливши 
свої життєві плани, цінності, здобутки, 
попередній досвід як низку аргументів на 
користь вибору 

3. Акцентування уваги не стільки на 
наявності певних об’єктивних переваг у 
вступника, скільки на його здатності й 
бажанні демонструвати та аргументувати 
свою вмотивованість стати студентом 

4. Виконання рекомендацій щодо написання 
мотиваційного листа



Загальні вимоги до оформлення мотиваційного листа:

Обсяг: 1-2 сторінки
Шрифт: ТimesNewRoman
Кегль: 14
Інтервал: 1,5
Обов'язкова наявність абзаців 
Мова написання: українська (грамотна літературна мова)
Стилістика: офіційно-ділова
Правдиві персональні дані та фактичні відомості про 
вступника



Мотиваційний лист має продемонструвати:

❏ обізнаність вступника щодо тієї спеціальності/ОПП, яку він обирає для опанування;
❏ свідомий вибір вступником конкретного закладу фахової передвищої освіти (Фахового коледжу 

ОНУ імені І.І.Мечникова);
❏ що вступник - найкращий кандидат для навчання на певній спеціальності/освітньо-

професійнійпрограмі. Для цього вступникові варто навести аргументи й пояснення щодо своїх 
переваг, обравши ті риси, які, на думку вступника, переконливо свідчать про його першість 
перед іншими кандидатами та чітку вмотивованість навчатись;

❏ заголовок листа повинен містити назву «Мотиваційний лист», назву закладу фахової передвищої 
освіти – ВСП «Фаховий коледж ОНУ імені І.І.Мечникова»,  відомості про автора листа (ім’я та 
прізвище особи, яка пише мотиваційний лист, електронна адреса).



Структура мотиваційного 
листа

1 Вступ

2. Основна частина

3. Заключна частина



1. Вступ

У вступній частині вступник називає себе, зазначає свій намір і 
характеризує освітньо-професійну програму, на яку планує 
вступати. Бажано продемонструвати обізнаність зі специфікою 
навчання у Фаховому коледжі ОНУ імені І.І.Мечникова та 
знання особливостей обраної освітньо-професійної програми.
Важливо! Обов'язково вкажіть номер спеціальності, номер галузі та назву спеціальності.



2. Основна частина містить:
-            вказівку на попередній фаховий досвід вступника;

-            характеристику досягнень з конкретних шкільних предметів, змістове наповнення яких пов’язано з 

обраною освітньо-професійноюпрограмою;

-            перелікдосягнень (перемоги в олімпіадах і конкурсах, індивідуальні навчальні чи наукові проєкти, 

володіння іноземними мовами тощо);

-            мотивацію вибору шляху власної реалізації, свого майбутнього, плани щодо майбутнього навчання;

-            мотивацію виборуФахового коледжу ОНУ імені І.І.Мечникова, освітньо-професійної програмита конкретні 

життєві приклади, що зумовили цей вибір;

-            основну увагу потрібно приділити не особистості вступника, а його здатності стати успішним здобувачем 

обраної освітньо-професійної програми.

Необхідно пам’ятати про логіку викладу тексту: мотивувальна частина повинна містити

 комплекс аргументів, що підтверджують вибір вступника і не суперечать один одному.



3. Заключна частина

Завершується маленьким підсумком на два-три речення, які мають 

підтверджувати готовність вступника навчатися і вказують на його 

впевненість у правильному виборі освітньо-професійної програми.

Завершується лист датою, ім’ям і прізвищем його автора та 

особистісним підписом.



Критерії 
відповідності 

мотиваційного листа

1.Загальні вимоги (обсяг, шрифт, 
орфографія і т.д)

2. Структура (вступ, основна частина, 
заключна частина)

3. Зміст (логіка викладу, фахові 
досягнення, особистий досвід, 
бачення перспектив власного 
професійного розвитку)



Практичні 
та дружні 

поради



Хибні дії                                           Успішні дії
1. Сісти і написати за один раз
2. Ігнорувати шрифт та інтервал
3. Чим більше інформації тим краще
4. Чим довше речення тим 

розумніша думка
5. Самому перевірити на 

грамотність 
6. Не давати читати батькам чи 

друзям
7. Копіювати чужі листи або окремі 

частини

1. Написати у 2-3 підходи
2. Чітко дотримуватись 

рекомендацій
3. Не перевищувати обсяг
4. Краще сприймаються короткі 

речення (25-30 слів максимум)
5. Дати почитати комусь іншому або 

скористатись F7 (перевірка 
правопису)

6. Прочитати батькам чи друзям
7. Самому формувати думку.



Запитання на які 
варто відповісти 

перед написанням 
мотиваційного листа

1. Що мені цікаво?
2. Чим я люблю займатися?
3. Що у мене добре виходить?
4. У яких проєктах я брав/беру 

участь?
5. За що мене хвалять?
6. У яких питаннях до мене 

звертаються за порадою?
7. Чим я хочу займатись у 

майбутньому? 



Де я можу дізнатись більше 
про навчальний заклад?



Наші сайти та соціальні 
мережі:
Сайт університету: 
onu.edu.ua

Сайт коледжу: 
college.onu.edu.ua

Сторінка в Instagram

Сторінка в Facebook



Що таке освітньо-професійна 
програма (ОПП) та де її 

знайти?



На сайті коледжу: college.onu.edu.ua

Освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова чи освітньо-
творча) програма — система освітніх компонентів на 
відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що 
визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати 
навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і 
логічну послідовність їхнього вивчення, кількість кредитів 
Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, 
потрібних для виконання цієї програми, а також очікувані 
результати навчання (компетентності), які повинен опанувати 
здобувач відповідного ступеня вищої освіти.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C


Як успішно написати 
мотиваційний лист?



не нервувати
пригадати свої 
сильні сторониспіймати дзен

зібрати матеріал 
про коледж та ОПП

записати план 
викладу 
інформації

написати 
мотиваційний лист



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! :) 


