
МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Мотиваційний лист – це документ, який пише та подає під час вступу 

абітурієнт. Це есе, в якому необхідно чітко пояснити: чому ви хочете 

навчатися у ВСП «Технолого-економічний фаховий коледж  БНАУ» і 

вважаєте себе найкращим кандидатом для вступу?  Пояснення має бути 

максимально переконливим і креативним, щоб дійсно зацікавити приймальну 

комісію. 

Лист має бути написаний за структурою: 

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

адресанта. Розташовується у правому верхньому куті листа.  

     Шанобливе звертання є важливою складовою мотиваційного листа. Воно 

надає листу офіційного характеру та привертає увагу адресата.  

 «Вступ». Розміщується через один рядок після звернення. У цьому 

абзаці вступник вказує мету і причину написання. Варто коротко пояснити, 

чому вступник обрав для навчання саме цю освітню програму. 

 «Основна частина». ЇЇ вступник може розпочати з характеристики 

професійних цілей, описати, що саме його цікавить в обраній ним професії. У 

цій частині доречно було б описати звої здобутки, знання та навички, які 

допоможуть у навчанні за обраною освітньою програмою, а також академічні 

результати з певних предметів.  

 «Висновок». Короткий підсумок у два-три речення, які підтверджують 

готовність вступника навчатися, вказують на його впевненість у правильному 

виборі освітньої програми.  

 

Вимоги до написання мотиваційного листа: 

 обсяг – не менше 1 і не більше 2 сторінок, формат - А4,  кегль шрифту -  

14, інтервал між рядками – 1,15, поля: ліве – 3 см, праве – 1,5 см, верхнє і 

нижнє – 2 см; 

 чітка структура спростить прочитання листа. Заздалегідь продуманий 

план дозволить конкретно вказати на значимі аспекти проблеми;  

 лаконічність, конкретність, правдиві факти та досягнення, без зайвого 

хизування;  

 неприпустимість емоцій, сленгу. Лист не повинен мати емоційного 

відтінку, але стриманість, розважливість, серйозність, практичність – 

обов’язкові; 

 неприпустима наявність орфографічних і стилістичних помилок. 

 



Практичні поради щодо написання мотиваційного листа 

 

Як розпочати мотиваційний лист? У першому абзаці опишіть причину 

вашого звернення в коледж. З яким наміром, чому хочете вступити саме на 

цю спеціальність. Можливо, у вас є цікава історія пов’язана з прийняттям 

рішення. Знайдіть дійсно важливі для себе причини. 

Розпишіть свої основні цілі, пов’язані з вашою майбутньою освітою. 

У цьому пункті потрібно дуже чітко пояснити завдання, які ви ставите перед 

собою. Що принесе в майбутньому досягнення цих цілей? Які навички, 

набуті під час навчання, допоможуть вам? Конкретизуйте цілі, адже ви 

пишете саме мотиваційний лист до коледжу, а не просто есе. 

Вкажіть, чому вирішили подавати документи саме в наш коледж. 

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

вашу думку, відрізняється від інших, чим приваблює. Може, ви хочете 

вчитися в конкретних викладачів? 

Обов’язково напишіть, як коледж може допомогти в досягненні ваших 

цілей. Тільки не переписуйте пропозиції з сайту навчального закладу! 

Опишіть ваш досвід, пов’язаний з вибраною спеціальністю. Можливо, 

ви вже займалися певним видом діяльності у відповідній сфері, навчалися на 

курсах, брали участь у важливих заходах, практикувалися. Опишіть достойні 

приклади в мотиваційному листі. 

Особиста характеристика. Якими необхідними якостями для даної 

спеціальності ви володієте? Перед тим, як написати мотиваційний лист, 

варто ретельно обміркувати це. Не потрібно писати все і одразу. Досить 

виділити кілька важливих характеристик, які дійсно впливають на 

ефективність у навчанні. Наприклад, пунктуальність, комунікабельність, 

самостійність і т.д. 

Дуже важливо підтверджувати ці якості вашими вчинками: призові місця 

на тематичних конкурсах, олімпіадах, участь в різних форумах, публікації 

ваших робіт та інше. 

 

Зразок написання мотиваційного листа 

 

Відокремлений структурний підрозділ     

«Технолого-економічний фаховий коледж 

Білоцерківського національного аграрного 

університету» 

Петренка Сергія Миколайовича,  

який проживає за адресою: 



вул. Шевченка, 146, кв. 50, 

м. Біла Церква, 

Білоцерківський р-н,  

Київська обл.,  09100 

тел. _________________ 

 

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Шановна приймальна комісіє! 

Звертаюся до Вас із проханням розглянути мій мотиваційний лист  на 

вступ за освітньо-професійною програмою «Інформаційна діяльність 

підприємства» спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність. У  2022 році я  закінчив   Білоцерківську спеціалізовану 

природничо-математичну школу І-ІІІ ступенів № 16 ім. М.О.Кириленка і 

отримав атестат про базову загальну середню освіту.  

Я вважаю, що люди можуть досягти успіху або бути дуже успішними в 

тих речах, якими вони захоплюються, а ІТ-технології – це та сфера, яку мені 

дуже подобається вивчати. Я маю високі оцінки з математики та 

інформатики,  англійської мови.  Переконаний, що ці предмети допомогли 

мені змінити себе на краще, підготували до навчання на цій спеціальності. 

Однак найбільшу мою зацікавленість становлять економіка, математика та 

інформаційні системи, які я вивчаю не лише в межах шкільної програми, але 

й самостійно за допомогою книжок та безкоштовних онлайн-курсів (зокрема, 

на платформах дистанційного навчання «назва платформи»,  завдяки яким я 

отримав сертифікати про успішне проходження курсів «назва курсу»). 

Зацікавленість комп’ютерним програмуванням у мене  виникла близько 

чотирьох років тому. Я почав вивчати різні мови програмування та 

створювати невеликі проекти, вебсайти. З тих пір захопився цим заняттям. 

Під час навчання у школі   допомагав вчителю інформатики в обслуговуванні 

комп’ютерної техніки, встановленні програмного забезпечення. Я зібрав 

декілька комп’ютерів самостійно. Робота із сервером стала для мене цікавим 

досвідом, оскільки допомогла краще зрозуміти, як працює комп’ютер, як 

взаємодіють різні процесори. Мені вдалося самостійно виявити і подолати 

різні труднощі, пов’язані зі створенням комп’ютера. Старанно вивчаю 

англійську мову, оскільки розумію, що ця мова надзвичайно важлива та 

необхідна для тих, хто має намір у працювати в у гідній компанії.  

 Я впевнений, що знання, які я здобуду в коледжі, зможу максимально 

ефективно використати в майбутньому для того, щоб стати справжнім 



фахівцем з інформаційних технологій, а професійні викладачі допоможуть 

мені досягнути свої мети.  

 Дуже дякую, що розглянули мою заяву і сподіваюсь на Вашу 

позитивну відповідь.  

 

З повагою, ______________________ 


