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Одним із критеріїв вступу 2022 є мотиваційний лист, запроваджений 

ще у 2020 році. Як повідомило МОН України, мотиваційний лист матиме 

різну вагу для вступників на бюджет і контракт. Так, для вступу на бюджет 

його буде застосовано лише для рейтингування вступників з однаковим 

конкурсним балом, а для вступу на контракт він може бути основою для 

рейтингування вступників. 

Відповідно до Закону «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти» одна з його 

новацій – написання абітурієнтами мотиваційного листа. 

 

Мотиваційний лист при вступі до закладу фахової передвищої освіти 

Мотиваційний лист – це ваш шанс представити себе як вмотивовану, 

яскраву та дуже здібну особистість, готову вступити до Коледжу. Зробіть 

свій лист яскравим особистим описом вашого унікального «я», щоб показати, 

хто ви є і чому ви хочете, щоб вас прийняли на навчання. 

  

Що таке мотиваційний лист і навіщо він потрібен? 

Мотиваційний лист – це документ, що складається й подається 

вступником до закладу фахової передвищої освіти, у якому пояснюються 

причини, через які вступник вважає себе найкращим кандидатом для вступу 

на відповідну освітньо-прфесійну програму. Підготовка такого листа вимагає 

детального дослідження вступником загального академічного середовища 

Коледжу та різних освітніх програм. 

Укладаючи мотиваційний лист, вступник отримує додаткову 

можливість обміркувати й аргументувати своє рішення, утвердитись у 

своєму переконанні вступити на відповідну освітньо-професійну програму 

або змінити свою думку. 

  

Як написати мотиваційний лист для вступу до Коледжу? 

  Пропонуємо дотримуватись п'яти 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 закладі чи освітньо-професійній програмі. Запишіть 

щонайменше п’ять унікальних рис, здібностей чи властивостей, завдяки яким 

ви виділяєтеся серед усіх інших. Оберіть лише ті, які ви 

збираєтеся використати у своєму листі, щоб довести приймальній комісії, що 

ви є цінним кандидатом. 

http://motivation-letter.com/2017/12/09/5-tips-for-writing-a-motivational-letter-for-university-admission/


2. Дослідіть предмет. Оберіть Коледж і спеціальність, на які ви претендуєте. 

Дослідіть їх якомога глибше. Дізнайтеся деталі, такі як місія, бачення та девіз 

Коледжу або навіть результати навчання, яких ви повинні досягнути для 

отримання певного освітнього ступеня. Ви пройдете довгий шлях до того, 

коли почнете складати мотиваційний лист. Чим конкретнішими й більш 

орієнтованими на деталі ви будете у своєму листі, тим краще. Також 

подивіться приклади мотиваційних листів в Інтернеті. 

3. Зробіть перший проєкт. Це важлива частина процесу оформлення вашого 

листа. У деяких випадках потрібно приблизно 3–4 чернетки, щоб написати 

мотиваційний лист. У кожному проєкті слід почати із запису основних ідей і 

роботи над окремими розділами. 

4. Перечитайте лист і перевірте, що ви відповіли на всі важливі 

запитання. Хто ви та для чого звертаєтесь? Як ви дізналися про Коледж / 

спеціальність? Чому ви хочете навчатися в Коледжі / на спеціальності? Що 

робить вас найкращим кандидатом, якого можна прийняти?  

5. Завершіть лист. Переконайтеся, що ваш лист поміщається на одну 

сторінку, написаний правильним шрифтом і ви перевірили правопис і 

граматику. Дайте його прочитати декільком людям для ознайомлення й 

коментарів. Це справді допомагає. 

  

Якою має бути структура мотиваційного листа? 

Мотиваційний лист повинен бути написаний грамотно, з 

дотриманням чіткої структури викладення інформації: 

• Розмір – 1аркуш; 

• Формат сторінки – А4; 

• Кегль шрифту – 12; 

• Інтервал між рядками – 1,5. 

Структура мотиваційного листа повинна містити «шапку», звертання, 

вступ, основну та заключну частини. 

«Шапка» – частина листа, де містяться відомості про адресата та 

адресанта – яка розташовується в правому верхньому куті листа. 

Шанобливе звертання є важливою складовою мотиваційного листа. 

Воно надає листу офіційного характеру та привертає увагу адресата 

(наприклад: «Шановний Василю Михайловичу!»). Звертання зазвичай 

виділяється напівжирним шрифтом та/або курсивом і вирівнюється по 

центру. 

Через один рядок після звертання розміщується вступ, який є першим 

абзацом листа. У цьому абзаці викладається його мета і причина написання 

(наприклад: «Звертаюся до Вас у зв’язку з…»). У цій частині варто коротко 

http://osvita.ua/consultations/motivation-letters/


пояснити, чому вступник обрав саме цей заклад освіти і як, на його думку, 

навчання в Коледжі сприятиме його професійному розвитку та зростанню. 

В основній частині описуються факти, які зможуть позитивно 

вплинути на вирішення питання про зарахування на навчання. Дивлячись на 

академічні та соціальні здобутки, навички й здібності вступника, приймальна 

комісія може схилитися до думки, що він буде успішним студентом. 

Ця частина починається з другого абзацу мотиваційного листа та може 

складатися з двох-трьох абзаців. Як логічне продовження вступної частини 

листа, її можна розпочати з характеристики професійних цілей вступника, 

описати, що саме його цікавить в обраній ним освітньо-професійній програмі 

та професії, ким він себе бачить після завершення навчання тощо. Така 

інформація свідчить про те, що він усвідомлює, яку освітню програму 

обирає, яку професію хоче здобути, і що навчання допоможе йому стати 

хорошим фахівцем в обраній сфері. Саме в цьому абзаці вступник доводить, 

що він є вмотивованою особою з добре визначеною метою. 

У наступному абзаці вступнику потрібно описати: 

o свої здобутки, що будуть корисними для навчання за фахом (успіхи 

в навчанні, участь у проєктах і майстер-класах, володіння іноземними 

мовами тощо); 

o здобуті знання та навички, які допоможуть у навчанні на обраній 

спеціальності; 

o хороші академічні результати з певних предметів, які пов’язані з освітньо-

професійною програмою тощо. 

Важливою складовою мотиваційного листа може бути інформація про 

соціальні навички, необхідні для здобуття окремих професій та подальшої 

успішної роботи за фахом. 

Заключна частина має завершуватися маленьким підсумком на два-

три речення, які мають підтверджувати готовність вступника навчатися та 

вказують на його впевненість у правильному виборі освітньо-професійної 

програми. 

Які вимоги ставляться до мотиваційних листів? 

Мотиваційний лист повинен відповідати формальним вимогам, що 

ставляться до ділових листів: 

➢ зміст повинен бути лаконічним. Короткий виклад думок і використання 

найменшого числа слів заощадить дорогоцінний час зайнятої людини. 

Тільки важливі деталі, факти, цифри; 

➢ чітка структура спростить прочитання листа. Заздалегідь продуманий 

план дозволить конкретно вказати на значущі аспекти проблеми. Для 



спрощення читання бажано розбивати текст на абзаци, кожен з яких 

має містити певну концепцію; 

➢ неприпустимість емоцій. Лист не повинен мати емоційного відтінку, 

треба прагнути стриманості, розважливості, серйозності, практичності; 

➢ простота у викладі, яка дасть адресату можливість швидко зрозуміти 

зміст прочитаного; 

➢ неприпустима наявність орфографічних і стилістичних помилок. 

 

Щоб написати мотиваційний лист, потрібно відповісти на питання: 

- Як і чому вас зацікавила обрана спеціальність (заклад освіти)?  

- Як ви можете продемонструвати свою цікавість?  

- Чому ви обрали саме цей заклад освіти? 

 - Які кар'єрні перспективи ви розглядаєте? 

 - Чи доводилося вам долати складні ситуації та перешкоди (фінансові, 

соціальні, фізичні) для досягнення поставлених цілей?  

- Якими навичками і персональними якостями ви володієте?  

- Які ваші досягнення та досвід?  

- Як ви проявляєте сильні сторони своєї особистості в житті? 

 

Як і що розповісти про себе в мотиваційному листі ставить у глухий 

кут багатьох абітурієнтів. Однак це завдання може бути полегшено, якщо 

приступите до нього, зробивши наступні кроки:  

1. Визначте, які особливі якості та знання потрібні для успіху в обраній 

вами спеціальності та у вашій майбутній професії, і які з цих якостей є у вас. 

Опишіть ці якості, наводячи приклади з навчання і життя.  

2. Визначте, які загальнолюдські якості, наявні у вас, допоможуть вам 

досягти успіху на обраному шляху. Опишіть їх, наводячи приклади з вашого 

життя.  

3. Якщо у вас є цікаві хобі, захоплення, які можуть бути корисними у 

навчанні або ж допоможуть вам стати цікавим учасником життя 

університету, коротко опишіть їх. 

4. Повідомте про те, які якості і знання, необхідні для успішного 

прогресу вашої кар'єри, ви хотіли б розвинути навчаючись за вашою 

спеціальністю.  

5. Описуйте себе з максимальною об'єктивністю, оперуючи фактами, за 

необхідності спираючись на думку інших. Якщо описувати себе складно, для 

початку ви можете перерахувати свої найбільш сильні людські якості, 

знання, навички, захоплення і досягнення, виписати їх окремим списком, 

проаналізувати цей список, і залишити в ньому 3-6 пунктів, які найкращим 



чином підтверджують вашу придатність для обраної спеціальності. Саме ці 

якості потрібно буде висвітлити у мотиваційному листі.  

6. Складіть отримані частини воєдино, дотримуючись складеної 

структури есе, напишіть першу версію вашого есе і доопрацюйте його, 

переконавшись, що всі частини роботи логічно пов'язані одна з одною.  

7. Перевірте та відредагуйте мотиваційний лист.  

 

Що варто перевірити, перш ніж відправляти (здавати) 

мотиваційний лист? 

Перевірте граматику, орфографію та пунктуацію. Лист, складений з 

помилками, створює негативне враження про навички та зусилля, докладені 

до його написання. Розраховувати цілком на функцію «Перевірка 

орфографії» комп'ютера не можна. Роздрукуйте лист і кілька разів уважно 

прочитайте його, намагаючись виявити чи не закралися помилки або 

помилка. Дайте прочитати ваш лист людям, думці яких ви довіряєте. 

Переконайтеся, що текст листа зрозумілий читачам. І найголовніше – лист 

має бути на 100% вашим, а не скопійованим з Інтернету (цитати 

використовувати дозволяється).  

 

ВАЖЛИВО:  

- мотиваційний лист – це можливість представити себе як 

вмотивовану, яскраву та дуже здібну особистість, готову вступити до 

закладу вищої освіти; - зробіть свій лист яскравим особистим описом 

вашого унікального «я», щоб показати, хто ви є і чому ви хочете, щоб 

саме вас прийняли. 

 

Рекомендовані джерела: 

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.Kampa

niya.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-lis 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vpVA0r7ZKU0


Зразок написання мотиваційного листа для вступу на освітньо-

професійну програму «Зелене будівництво і садово-паркове 

господарство» 

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 завжди ваша особиста 

історія, що розповідає саме про вас та відображає вашу зацікавленість у 

вступі на ту чи іншу спеціальність закладу вищої освіти. 

 

Голові приймальної комісії 

ВСП «ЖКФК ХНУМГ  

імені О. М. Бекетова» 

Лук’янову В. І. 

абітурієнта  

Сидоренка О. О. 

 

Шановний Вікторе Івановичу! 

 

На сайті Відокремленого структурного підрозділу «Житлово-комунальний фаховий 

коледж ХНУМГ імені О. М. Бекетова» я з надзвичайним зацікавленням прочитав 

інформацію про освітньо-професійну програму «Зелене будівництво і садово-паркове 

господарство». У цьому мотиваційному листі я прошу Вас розглянути мою кандидатуру 

як майбутнього студента за спеціальністю «Садово-паркове господарство» . 

У червні цього року, я закінчив навчання у «назва школи» школі і отримав атестат з 

відзнакою. Найвищі оцінки я здобув з математики та біології. Я також маю високі бали з 

інших природничих наук, а саме: хімія та фізика. Я переконаний, що ці навчальні 

дисципліни допомогли мені змінити себе на краще та підготували до навчання на цій 

освітньо-професійній програмі. Однак найбільшу мою зацікавленість становить саме 

біологія та хімія, які я вивчав не лише в межах шкільної програми, але й самостійно за 

допомогою книжок та безкоштовних онлайн курсів (зокрема, на платформах 

дистанційного навчання «назва платформи», «назва платформи», «назва 

платформи» завдяки яким я отримав сертифікати про успішне проходження курсів «назва 

курсу», «назва курсу», «назва курсу»). 

Навчаючись у школі, я допомагав учителю біології у проведенні занять, брав 

участь у декількох заходах, а саме: («назви заходів»). 

Особисто мене приваблює діяльність, пов'язана з природою і красою. Тому я хочу 

стати фахівцем садово-паркового господарства.. Ця професія подобається мені з раннього 

дитинства. Я завжди милувався клумбами, які перебували на території моєї школи. Я 

спостерігав за різними рослинами з ранньої весни до пізньої осені. Мене дуже тішило, 

коли проростало насіння або цибулини квітів, пробивалися назовні перші крихітні 

листочки і стеблинки. Потім я звертав увагу на те, як з'являються бутони й розпускаються 

квіти. Мені завжди подобалося розглядати, якого вони кольору, і якої форми пелюстки. 



У теплу пору року я періодично їжджу з батьками до нашого заміського будинку. У 

нас там росте багато різних квітів. Мені дуже подобається допомагати мамі, садити й 

доглядати за трояндами, ліліями, півоніями, хризантемами та іншими квітами. Ми завжди 

вчасно поливаємо їх і видаляємо бур'яни, намагаємося тримати клумби в порядку. 

Найбільше мені подобаються кучеряві троянди, які обплітають паркан на передньому 

дворику. Ними милуємося і ми, і наші сусіди. Робота по догляду за рослинами іноді може 

бути стомлюючою, але коли бачиш прекрасний результат, втома швидко зникає. 

Не тільки заміські будинки, але й міські території повинні радувати людей квітами. 

Якщо пройтися вулицями, не важко помітити, що на кожній з них є багато різних установ. 

Біля деяких є клумби, великі, середні або зовсім маленькі, а біля деяких немає. Тому поле 

діяльності ландшафтного дизайнера завжди буде широким. Адже потрібно прагнути до 

прекрасного. Навіть невелика, але красиво оформлена клумба біля входу в будівлю, 

здатна підняти настрій кожному відвідувачу. Крім того вона значно впливає на екстер'єр, 

створюючи особливу романтику. 

Я багато читав про ландшафтний дизайн. З 7 років ходив у школу мистецтв і 

думаю, що в навчанні мені допоможуть творчі навички, які я отримав.  

Що стосується навчання в Коледжі, то я прагну поєднати всі знання, які накопичив 

за ці роки, і намагаюся поглибити своє розуміння ландшафтного дизайну.  

Відчуваю, що моя любов до дерев, квітів, довкілля, почуття прекрасного дозволять 

мені досягти значних успіхів упродовж навчання в Коледжі на спеціальності «Садово-

паркове господарство». 

Сподіваюся, що мені вдалося переконати Вас у своїх здібностях і вмотивованості 

до навчання.  

Маю надію на вашу позитивну відповідь та з великим ентузіазмом прагну 

навчатися у вашому Коледжі! 

З повагою, _______________ 


