
 
 

 

 



Мотиваційний лист – це викладена вступником письмово у довільній 

формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітньо-

професійну програму (спеціальність) та відповідні очікування, досягнення у 

навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого 

у разі необхідності вступником може бути додано копії (фотокопії) матеріалів, 

що підтверджують викладену в листі інформацію. 

Його мета – створити потрібне враження на приймальну комісію 

коледжу, звернути її увагу на ваші знання та вміння, рівень обізнаності щодо 

освітніх послуг, які пропонує заклад освіти та довести, що саме ви маєте 

отримати місце навчання у коледжі. У мотиваційному листі необхідно надати 

факти, які зможуть позитивно вплинути на вирішення питання про ваше 

прийняття: хороша академічна успішність, успіхи у навчанні, участь у 

проектах і майстер-класах, вивчення іноземних мов та інше. Також слід 

описати представлений план свого майбутнього: отримання диплома, бажана 

робота, перспективи щодо реалізації себе в обраній професії і т.д. 

Обсяг мотиваційного листа – не більше двох сторінок формату А4. Його 

необхідно писати зв’язним текстом і не припускатися таких помилок: 

❖ не слід писати мотиваційний лист одним великим списком досягнень та 

навичок; 

❖ уникати сленгу та нецензурних слів; 

❖ не писати довгих речень; 

❖ уникати шаблонних фраз і мовних помилок (місце посідають, посаду 

обіймають, внесок роблять тощо); 

❖ не зловживати цитатами або використовувати їх лише у тих випадках, 

коли без цитати втрачається контекст розповіді; 

❖ не перебільшувати своїх досягнень, адже участь та місце в олімпіадах і 

конкурсах можна з легкістю перевірити у відповідному реєстрі; 

❖ не варто оформлювати лист у різноманітних шаблонах, працювати у 

документі Word або Google Docs, адже головне – інформативність. 

Перед написанням мотиваційного листа необхідно зібрати максимум 

інформації про Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж 

економіки і технологій Національного університету «Чернігівська 

політехніка» та обрану спеціальність (на сайті ket.stu.cn.ua ознайомитися із 

діяльністю, стратегією, студентським життям, конкурсами і заходами закладу) 

та провести самоаналіз, а саме: окремо знайти 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? 

- 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 хочу займатися у майбутньому? 

Після окреслення сфери інтересів та цілей абітурієнт має визначити 

спеціальності на освітні програми, де можна цьому навчитися. 

 

СТРУКТУРА МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА 

1. «Шапка» 

у правому верхньому куті листа. Це дані про особу, до якої адресовано лист 

(Голові приймальної комісії Відокремленого структурного підрозділу 

«Фаховий коледж економіки і технологій Національного університету 

«Чернігівська політехніка») та про того, хто пише лист (ПІБ, адреса, імейл, 

номер телефону) 

 

2. Вступна частина 

У ній абітурієнт має визначити мету і причину (необхідно прописати дві 

- три причини, чому ви прагнете навчатися саме за цією програмою), чому він 

претендує на місце для навчання у коледжі, а також обов’язково вказати код і 

назву спеціальності, яка його цікавить.  

3. Основна частина 

Основна частина мотиваційного листа має відповідати на питання: 

«Чому заклад освіти має обрати саме мене?». У цій частині абітурієнти мають 

писати про: 

✓ шкільні предмети, з яких мають найвищі оцінки; 

✓ дотичні до майбутньої спеціальності знання та навички; 

✓ свої здобутки (якщо немає визначних досягнень у обраній 

спеціальності, то можна писати про амбіції та ідеї); 

✓ проєкти, у яких брали участь (як шкільні, так і позашкільні); 

✓ отримані стипендії, гранти або заохочувальні премії; 

✓ соціальні навички (є важливими для спеціальності 231 Соціальна 

робота, 241 Готельно-ресторанна справа). 

Описуючи знання та навички, варто пам’ятати про конкретику. 

Наприклад, замість «брав/брала участь у багатьох конкурсах», напишіть, у 

яких саме конкурсах ви брали участь і яких результатів досягли. Навіть якщо 

ви не посіли призового місця, напишіть про нові знання, здобуті під час 

підготовки до цього конкурсу. 



На цьому етапі написання мотиваційного листа варто писати про плани 

на майбутнє і те, яку роль у реалізації цих планів відіграє потенційний вступ 

до коледжу. 

Далі в основній частині представники приймальної комісії мають 

отримати відповіді на такі питання: 

➢ Чому абітурієнт хоче вступати до коледжу? 

➢ Чому вступник обрав саме цю спеціальність? 

➢ Чому саме ця програма відповідає цілям потенційного здобувача 

освіти? 

➢ Чому саме цей кандидат добре підходить на це місце? 

 

4. Висновок 

На цьому етапі абітурієнту варто продемонструвати амбітні плани на 

майбутнє, задля реалізації яких їм необхідні знання, що пропонує обрана 

освітня програма коледжу. Наприклад, «Я хочу стати техніком-технологом, 

тому що хочу перемогти в телевізійному конкурсі «МастерШеф» або «Я хочу 

стати ресторатором, тому що планую відкрити свій готельно-ресторанний 

комплекс» і т.д. Необхідно показати перспективу того, що ви хочете зробити з 

набутими знаннями і пояснити, чому коледж має піти вам назустріч і 

зарахувати на навчання. Водночас, заключна частина має завершуватися 

маленьким підсумком у два-три речення, якими абітурієнт має підтвердити 

готовність навчатися і наголосити на тому, що він переконаний у правильності 

вибору освітньої програми. 

 

5. Підпис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зразок написання мотиваційного 

листа 

 
                                                                Голові Приймальної комісії  

Відокремленого структурного підрозділу 

«Фаховий коледж економіки і технологій 

Національного університету «Чернігівська 

                                                                    політехніка» 

                                                                 Соколу М.В. 

ПІБ абітурієнта, його адреса, телефон  

 

Мотиваційний лист 

для здобуття освітньо-професійного ступеня 

фаховий молодший бакалавр 

спеціальність 075 Маркетинг 

 

 

 Звертаюся до Вас з мотиваційним листом, щоб вступити до 

Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж економіки і 

технологій Національного університету «Чернігівська політехніка» для 

здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр за 

освітньо-професійною програмою Маркетинг.  

З більшості предметів у мене високі оцінки. У школі у нас була 

факультативна дисципліна економіка і я нею дуже зацікавився. Маю намір 

поглиблювати свої знання з економічних дисциплін, щоб добре 

орієнтуватися в економічних процесах, що відбуваються в країні і в світі. А 

в майбутньому мрію започаткувати свою підприємницьку діяльність. Тому я 

впевнений, що коледж може допомогти мені перетворити свою мрію в 

реальність. На мою думку, успішний підприємець повинен бути 

цілеспрямованим, ініціативним, організованим, здатним до ризику. 

Я розумію, що для того, щоб бути хорошим фахівцем потрібно 

поєднувати навчання та практичну роботу. Тому у вільний від навчання в 

школі час, я отримував практичний досвід працюючи спочатку у місцевому 

харчовому підприємстві, потім - менеджером у торгівельному центрі «назва 

організації». У обох випадках я отримав хороший відгук та письмові 

рекомендації від керівництва. Цей практичний досвід лише підвищив моє 

бажання здобути освіту та вступити на навчання за освітньою програмою 

Маркетинг. 

Після ретельного вивчення освітньої програми я ще більше переконався, 

що вірно вибрав заклад освіти. Усі предмети здаються цікавими та 



актуальними. Особливо мені сподобався курс із Розроблення товару та 

Логістики, тому що це та сфера, яка є актуальною і я б хотів в ній працювати. 

Ознайомившись із Вашим сайтом, я також з’ясував, що студентське життя 

в коледжі є насиченим та перспективним. Зокрема, мені сподобалось, що у 

вас проводяться постійні семінари, зустрічі, форуми та конференції із 

залученням представників бізнесу, які відкривають практичний досвід щодо 

вирішення економічних та соціальних проблем суспільства.  

Я щиро прагну навчатися саме у Вашому коледжі, бо переконаний, що ця 

програма допоможе мені розвинути себе як професіонала, лідера команди та 

виховати навички спілкування, які необхідні для моєї майбутньої кар’єри. 

Закінчивши Ваш коледж, я зможу прокласти шлях до своєї мрії, оскільки 

навчальна програма фахового молодшого бакалавра з Маркетингу  допоможе 

мені набути навички та здобути знання, необхідні, щоб стати успішним 

підприємцем чи бізнес-консультантом. 

Я також прагну брати активну участь у суспільно-громадському житті 

Вашого коледжу, бо це допоможе мені навчитися нести відповідальність не 

тільки за себе, але і за весь колектив, який, на мою думку, є важливим для 

керівника бізнесу. Я знаю, що навчання за вибраною мною освітньою 

програмою є складним завданням, однак я переконаний, що зможу 

протистояти будь-яким перешкодам та досягнути значних успіхів. 

Дякую за ваш час та увагу. Я сподіваюся стати частиною Вашого 
студентського колективу. 

З повагою,    

 

Цей приклад наведений для ознайомлення із загальними принципами 

написання мотиваційного листа. Не копіюйте текст цього листа і не 

використовуйте його при вступі до закладу 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 освіти.  

 

 

 

 

 

 


