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Програмові вимоги до мотиваційного листа 
для здобуття освітньо-професійного ступеня  

фахового молодшого бакалавра 
на основі базової загальної середньої освіти 

 

Загальні положення 

Згідно з Законом України «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти» від 18 грудня 

2019 року (набрав чинності 16.01.2020) та внесеними змінами до ст. 44 Закону 

України «Про вищу освіту», з правилами прийому на навчання для здобуття 

ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої 

освіти 2022 року абітурієнту пропонується написати мотиваційний лист при 

вступі до вищого навчального закладу. 

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 обрану ним 

спеціальність. Підготовка такого листа вимагає детального дослідження 

вступником загального академічного середовища вищого закладу та різних 

освітніх програм. 

Мета мотиваційного листа – продемонструвати вступником 

зацікавленість у навчанні та сформувати позитивне перше враження. 

Завдання мотиваційного листа – переконати членів приймальної комісії 

в тому, що вступник є найкращим кандидатом, якому потрібно віддати 

перевагу. Це спосіб пізнати кандидата більш цілісно і персоналізовано, 

зрозуміти, чому саме він повинен стати студентом обраного ним закладу.  

 

Орієнтовна структура мотиваційного листа 

Мотиваційний лист вступника до ВСП «Одеський технічний фаховий 

коледж ОНТУ» має містити такі розділи:  

 вступ (звертання до директора коледжу та Ваші особисті дані);  

 мета вступу до ВСП «ОТФК ОНТУ» за обраною спеціальністю 

(освітньою програмою) або сфера, яка Вас цікавить;  

 професійні плани на майбутнє і як навчання в ВСП «ОТФК ОНТУ» за 

обраною спеціальністю (освітньою програмою) допоможе в досягненні цілей;  

 розкажіть про ті переваги коледжу, які вас зацікавили. Чим цей заклад, на 

Вашу думку, відрізняється від інших, чим приваблює.; 

 перелік якостей, навичок, якими Ви володієте, та здобутків (успіхи в 

навчанні, участь у заходах, проєктах і майстер-класах, відвідування курсів, 

володіння іноземними мовами та інше);  

 вкажіть, які якості плануєте розвивати в собі;  

 заключна частина (ввічлива форма прощання).  

Мотиваційний лист особисто підписується вступником 



 

План роботи над мотиваційним листом 

 Для того, щоб якісно наповнити свій мотиваційний лист і нічого не забути 

– дотримуйся наступного плану дій по його написанню: 

 - Створи список своїх інтересів/досвідів/навичок/особистих якостей. 

- Обери те, що презентує тебе в найвигіднішому світлі стосовно обраної 

спеціальності. 

- Структуруй свої думки: вступ (інтерес в предметі) + досвід + про себе + 

про майбутнє. 

- Слідкуй за стилем мовлення та ясністю викладу думок. 

- Виправ/доповни/скороти, якщо потрібно. 

 

Поради щодо написання мотиваційного листа 

Мотиваційний лист – це можливість справити гарне враження, зацікавити і 

спонукати до подальшого знайомства з обраним учбовим закладом і до 

взаємодії. Це шанс представити себе як вмотивовану, яскраву та дуже здібну 

особистість, готову вступити до навчального закладу. Варто зробити свій лист 

яскравим особистим описом Вашого унікального «я», щоб показати, хто Ви є і 

чому Ви хочете, щоб Вас прийняли. 

Перед тим, як написати мотиваційний лист, потрібно добре обміркувати та 

зрозуміти для самого себе, чому Ви зацікавлені в обраному учбовому закладі чи 

освітній програмі. Не потрібно писати все і одразу. Досить виділити кілька 

важливих характеристик, які дійсно впливають на ефективність у навчанні. 

Наприклад, пунктуальність, комунікабельність, самостійність тощо. 

Дуже важливо підтверджувати ці якості Вашими вчинками: призові місця 

на тематичних конкурсах, олімпіадах, участь у різних форумах, стартапах, 

публікації Ваших робіт та інше. 

Можливо у Вас є навички, які напряму не пов’язані з обраною галуззю, але 

можуть стати Вам у нагоді: займалися командним видом спорту – значить Ви 

вмієте працювати у групі, на Вас можна покластися або ж Ви вмієте бути 

чудовим лідером, адже очолювали шкільну раду чи гурток за інтересами; вмієте 

грати на музичному інструменті – значить у Вас хороша витримка та 

зосередженість, а ще Ви творча і всебічно розвинена особистість. До того ж 

навички, які не стосуються напряму Вашої спеціалізації, свідчать про Вашу 

схильність до самовдосконалення, вміння розподіляти час та пріоритезувати 

завдання. 

 Отже, як правильно написати мотиваційний лист: чітко, лаконічно, 

впевнено, без зайвого хизування і з акцентом на правдиві факти і досягнення. 

 

 

 

 

 

 



 

Головні помилки і як їх уникнути 

Для того, щоб Ваш мотиваційний лист для вступу до ВНЗ приніс 

позитивний результат, після його написання потрібно ретельно перевірити 

текст декілька разів. Переконайтеся, що Ви не допустили помилок, що описані 

нижче. 

 Невідповідність офіційному стилю – наявність сленгу, недоречних фраз. 

 Занадто довгі речення. Запам’ятайте: одна думка – одна теза. Не варто 

перетворювати рядок на цілий абзац. Будьте лаконічними! До того ж, прості 

речення сприймаються легше. Найкращий варіант – чергувати довші фрази з 

короткими. 

 Перерахування своїх досягнень переваг одним довгим списком. Так 

робити не можна. Підтверджуйте все фактами, описуйте досвід та отримані 

знання. 

 Забагато “я” і безпідставної хвалькуватості. Чим більше конкретики – тим 

краще. Подумайте самі, що переконливіше: “я молодець, виберіть мене” або 

“моя стаття з’явилася в науковому журналі”? Приймальна комісія завжди 

оцінює перспективи, а не вміння підбирати синоніми. 

 Граматичні, орфографічні та пунктуаційні помилки. Варто перевірити 

Ваше есе на найменші неточності, щоб виправити їх і бути впевненими на 

100%.  

 Не копіюйте чужі роботи. Будьте оригінальні та особливі. Надавайте 

тільки правдиву та реальну інформацію саме про Вас. 

Будьте наполегливі і терплячі, і тоді у Вас все обов’язково вийде! 

 

Вимоги до оформлення мотиваційного листа: 

 рекомендований обсяг мотиваційного листа – 1 сторінка формату А4; 

 мотиваційний лист пишеться від руки  

 

Критерії оцінювання мотиваційного листа вступника 

Основними критеріями оцінювання мотиваційного листа є: 

- відповідність чіткій структурі; 

- рівень мотивації щодо вступу до коледжу на відповідну програму; 

- рівень цілепокладання (розуміння цілей та шляхів реалізації); 

- рівень усвідомлення відповідності якостей вступника та вимогам до 

професії; 

- грамотність. 

 

 

 

 

 

 

 



 

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

  вступника(-ці) 2022 року 

Іваненка Івана Івановича 

 

Шановна Ліліє Вікторівно! 

Я пишу цей мотиваційний лист, бо прагну навчатися у  

ВСП “ОТФК ОНАХТ”   

за спеціальністю 051 «Економіка»   

й отримати кваліфікацію “фаховий молодший бакалавр” 

 

Оцінивши свої прагнення й уподобання, я зрозумів, що найбільшу 

схильність маю до математики, економіки та аналізу. Мій інтерес до цих 

дисциплін дозволив моїм учителям залучати мене до участі у різних змаганнях 

та олімпіадах, де я часто виборював призові місцях. 

Я не лише маю хороші оцінки з профільних предметів, але й  також 

цікавився навчальними дисциплінами цієї спеціальності, які не входять до 

шкільної програми. Зокрема, мене зацікавили такі напрямки як фінанси, 

управління, бізнес аналіз.  

У майбутньому я прагну отримати перспективну професію саме в 

економічній галузі і вважаю, що Ваш коледж допоможе мені здійснити мою 

мрію.  

Ретельно переглянувши всі пропозиції на Вашому сайті, я дійшов 

висновку, що найбільше мене приваблюють такі перспективи: 

1. Стати компетентним спеціалістом у питаннях планово-економічної, 

виробничої та фінансової діяльності. 

2. Отримати необхідний рівень знань, умінь та навичок, які будуть 

відповідати широкому спектру вакансій на ринку праці. 

3. Продовжити навчання в ОНАХТ для отримання кваліфікаційного 

рівня “магістр”. 

З Вашого сайту я дізнався, що коледж проводить активну наукову та 

громадську діяльність. Тому також прагну брати активну участь у 

громадському житті, бо це допоможе мені виховати навички спілкування, 

навчитися нести відповідальність не тільки за себе, але і за весь колектив, що є 

важливою складовою моєї майбутньої кар’єри.  

Дякую за Ваш час та увагу. Я сподіваюся стати частиною Вашого 

студентського колективу.  

 

З повагою, ___________________ 

 

 

 

 

 

 



 

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

вступника(-ці) 2022 року 

______________________________ 

 

Шановна Ліліє Вікторівно! 

Я пишу цей мотиваційний лист, бо прагну навчатися у  

ВСП “ОТФК ОНАХТ”   

за спеціальністю ______________________________________________________ 

й отримати кваліфікацію _______________________________________________ 

 

Оцінивши свої прагнення й уподобання, я зрозумів(-ла), що найбільшу 

схильність маю до____________________________________________________ 

Я не лише маю хороші оцінки з профільних предметів, але й  також 

____________________________________________________________________

________________________________________________ Зокрема, мене 

зацікавили такі напрямки як  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

У майбутньому я прагну  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Ретельно переглягнувши всі пропозиції на Вашому сайті, я дійшов(-ла) 

висновку, що найбільше мене приваблюють такі перспективи: 

1. ________________________________________________ 

2. ________________________________________________ 

3. ________________________________________________ 

  

З Вашого сайту я дізнався(-лася) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Дякую за Ваш час та увагу. Я сподіваюся стати частиною Вашого 

студентського колективу. 

 

З повагою, ___________________ 

 

 


