
Методичні рекомендації 

щодо написання мотиваційного листа 
 

Що таке мотиваційний лист? 
 
Мотиваційний лист – це офіційний документ (обсягом 1–2 друковані 

сторінки формату А4), що дає можливість розповісти про себе, свої сильні 

сторони, дати краще уявлення про власну особистість, обґрунтувати, чому 

саме ви найкращий з-поміж інших кандидатів для вступу на обрану 

спеціальність нашого навчального закладу. 

 

❖ Мотиваційний лист це НЕ резюме!!! У резюме ми пишемо про 

місце навчання/роботи, які наші здобутки, особисті якості тощо, а в 

мотиваційному листі ми викладаємо думки у форматі ЕСЕ ‒ особистий 

життєвий досвід, переконання, цінності, світогляд. 

 

Як мотиваційний лист впливає на вступ до коледжу? 
 
Якщо вступники мають однакові бали з НМТ (Національний 

мультипредметний тест) або за співбесіду, то коледж надаватиме перевагу 

найбільш вмотивованим вступникам. 

 

❖ Важливо! На кожну освітню програму, куди абітурієнт подає 

документи на вступ, необхідно писати окремий мотиваційний лист. 

 

Яка структура мотиваційного листа? 
 

1. «Шапка» – частина листа, у якій містяться відомості про адресата 

(назва закладу освіти, ім’я та прізвище особи, якій адресується лист) і 

адресанта (прізвище, ім’я, по батькові, адреса для кореспонденції, електронна 

адреса, номер телефону), яка розташовується в правому верхньому куті 

листа. 

 

Наприклад 
Директові комунального 

закладу «Бердянський 

медичний фаховий коледж» 

Запорізької обласної ради 

Фойняку В. 

Іваненка Івана Івановича 

вул. Квіткова, буд. 7, кв. 2,  

м. Бердянськ, Запорізька обл., 



71100 

e-mail: ivanenkoivan@ukr.net  

тел.: +380662233555 

 

2. Звертання – частина мотиваційного листа, яка надає йому 

офіційного характеру та привертає увагу адресата. Звертання зазвичай 

виділяється напівжирним шрифтом та/або курсивом і вирівнюється по 

центру. Шанобливе звертання є важливою складовою мотиваційного листа. 

 

Наприклад 
 

Шановний Василю Миколайовичу! 

або 

Вельмишановний пане директоре! 

 

3. Вступ є першим абзацом листа, який розміщується через один 

рядок після звертання. Він є дуже важливим, адже саме тут вступник повинен 

привернути та утримати увагу члена приймальної комісії. У цьому абзаці 

викладається мета і причина написання мотиваційного листа (наприклад: 

«Звертаюся до Вас у зв’язку з…»).  

 

4. Основна частина (2–3 абзаци) має відповідати на питання: 

«Чому коледж  має обрати саме вас?». У цій частині варто пояснити: 

✓ чому вступник обрав саме цей заклад освіти (2–3 причини). 

Можливо, в абітурієнта є цікава історія, яка пов’язана з прийняттям рішення; 

✓ у чому полягають переваги коледжу, які зацікавили вступника (чим 

цей заклад освіти, на його думку, відрізняється від інших, чим приваблює); 

✓ як, на думку абітурієнта, навчання в коледжі сприятиме його 

професійному розвитку й зростанню; 

✓ у чому виявляються найсильніші сторони, які відрізняють 

вступника від інших претендентів. Необхідно продемонструвати 

цілеспрямованість, упевненість і готовність боротися за обране місце, 

зазначити свої досягнення засобами участі в конференціях, олімпіадах, 

конкурсах, написаннях наукових робіт, роботи в спеціалізованих гуртках, 

змаганнях тощо. Можливо, вступник займався волонтерством у медичній 

сфері, навчався на курсах, практикувався. Необхідно описати гідні приклади 

в мотиваційному листі; 

✓ якими здобутими знаннями та навичками володіє вступник, які 

допоможуть у навчанні на обраній освітній програмі; 

✓ які соціальні навички притаманні вступникові, якщо вони важливі 

для обраної освітньої програми. 

 

❖ Порада: треба зазначити конкретно, у яких саме конкурсах, 

олімпіадах вступник брав участь і яких результатів досяг. Навіть якщо 



абітурієнт не посів жодного призового місця, можна написати про нові 

знання, здобуті під час підготовки до конкурсу. 

 

✓ Неправильно: «Маю організаторські здібності» 

✓ Правильно: «Організувала акцію до Дня медичного працівника, 

у якій узяли участь 30 осіб» 

 

❖ Якщо минулі досягнення вступника, не пов’язані із майбутньою 

освітньою програмою, їх вказувати не варто. 

❖ У меті вступник має прописати, що він вступає до коледжу для 

здобуття, наприклад, освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший 

бакалавр» за спеціальністю 223 «Медсестринство» за освітньою 

програмою «Лікувальна справа» а б о  «Сестринська справа», за 

спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» а б о  для отримання 

додаткової освіти, якщо вже має першу, другу тощо. 

❖ Коледжу потрібно знати, чому вступника варто зарахувати на 

конкретну освітню програму. 

 

5. Висновки – заключний етап мотиваційного листа, у якому 

рекомендуємо описати кар’єрні очікування вступника (чого хоче досягти, 

отримавши диплом КЗ «БМФК» ЗОР, які навички, набуті під час навчання 

допоможуть у майбутньому професійному становленні). 

 

❖ Порада: фінальна частина мотиваційного листа повинна міститися 

у 2–3 реченнях. Радимо не забути про слова подяки читачеві (наприклад: 

«Дякую за увагу!» або «Дякую за можливість написання мотиваційного 

листа» тощо). Також зайвими не будуть слова прощання (наприклад: 

«З повагою - Іваненко Іван»). 
 

Які вимоги до мотиваційного листа? 
 
Мотиваційний лист повинен відповідати формальним вимогам, 

що ставляться до ділових листів: 

 

✓ зміст повинен бути лаконічним (подавайте лише важливі факти, 

деталі) та витриманим у єдиному стилі; 

✓ дотримання чіткої структури написання (текст варто розбити на 

абзаци, кожен з яких має містити певну  концепцію); 

✓ неприпустимі емоції ( треба прагнути стриманості, розважливості, 

серйозності, практичності); 

✓ відсутність мовних штампів, елементів розмовного мовлення; 

✓ простота у викладі; 

✓ орфографічна, пунктуаційна, лексична, граматична, стилістична 



грамотність; 

✓ оригінальність, доброчесність. 

 

З чого почати підготовку до написання 

мотиваційного листа? 

 
Перед тим, як починати писати мотиваційний лист, варто приділити 

увагу детальному дослідженню загального академічного середовища 

коледжу та різних освітніх програм. Що це означає? 

 

Для ознайомлення з особливістю коледжу варто використовувати всі 

доступні носії інформації про обраний заклад освіти: 

✓ прочитати опис коледжу на офіційному сайті (зайти в розділ 

«Освітній процес», а потім «Освітні програми»); 

✓ підписатися на соціальні мережі; 

✓ підписатися на соцмережі студради або додаткових гуртків; 

✓ долучитися до студентських чатів. 

 

Також необхідно провести самоаналіз перед написанням 

мотиваційного листа. Що це означає? 

 

Варто окремо прописати для себе відповіді на такі запитання: 

✓ Що мені цікаво? 

✓ Чим я люблю займатися? 

✓ Що у мене добре виходить? 

✓ На яких предметах я отримую найкращі оцінки? 

✓ Я розумію, чому обираю цю спеціальність, освітню програму?  

✓ Я усвідомлюю, чому обираю цей заклад освіти?  

✓ Я маю конкретну мету? Знаю, чого очікую від навчання?  

✓ У яких проєктах я беру/брав участь? 

✓ Чи є у мене позашкільні активності? 

✓ Чи є у мене нагороди? 

✓ За що мене хвалять? 

✓ У яких питаннях до мене можуть звернутися за порадою? 

✓ Чим я можу допомогти іншим? 

 

❖ Порада: напишіть мотиваційний лист заздалегідь. Тексту 

необхідно дати принаймні добу, щоб «відлежатися». Потім перечитайте ще 

раз (бажано вголос). Пам’ятаємо, що, незважаючи на тривалий час 

підготовки до написання, мотиваційний лист повинен бути коротким, 

зрозумілим та легким для читання.  



 

Вимоги щодо оформлення мотиваційного листа 
 

обсяг 
від 100 до 550 слів (на сторінці 

формату А4).  

формат pdf 

шрифт Times New Roman 

розмір 14 

інтервал 1,5 

абзацний відступ 1,5 

вирівнювання по ширині 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бажаємо успіхів!!! 

https://fonts-online.ru/fonts/times-new-roman

