
Мотиваційний
лист: що це

і як його скласти?





Мотиваційний лист – це шанс представити себе як вмотивовану,
яскраву та дуже здібну особистість, готову вступити до закладу
вищої освіти. Лист має бути яскравим особистим описом
унікального «Я», щоб приймальна комісія не мала жодних сумнів у
мотивації, унікальності та обдарованості абітурієнта.



Мотиваційний лист – це документ, що
складається і подається вступником до
ЗВО, у якому пояснюються причини,
через які вступник вважає себе
найкращим кандидатом для вступу на
відповідну навчальну програму.
Підготовка такого листа вимагає
детального дослідження вступником
загального академічного середовища
університету та різних освітніх програм.
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Як написати хороший мотиваційний 
лист для вступу до університету?

Що спонукало 
обрати ЗВО?

Пізнайте себе01 02

Які моменти привабили 
в майбутній 
спеціальності? 

Чому саме Ви 
повинні
отримати шанс?
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6Завершіть лист 
(перевірка)
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Які вимоги ставляться до 
мотиваційних 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. 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. 0
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Мотиваційний лист є результатом особистої
творчої праці абітурієнта, тож у зарубіжних ЗВО
зазвичай не встановлюється уніфікованих вимог
щодо його структури та змісту.

Однак ЗВО можуть публікувати на сайті зразки
мотиваційних листів і правила їхнього
оформлення (наприклад, щодо структури листа,
його обсягу). Тому вступник заздалегідь
повинен ознайомитись із сайтом обраного ним
університету та підготувати лист відповідно до
таких вимог і правил.



Якою має бути структура 
мотиваційного листа?

Представлення (хто Ви?).

Через один рядок після предсавдення розміщується вступ. У цьому абзаці
викладається його мета і причина написання (наприклад: «Звертаюся до
Вас у зв’язку з…»). У цій частині варто коротко пояснити, чому вступник
обрав саме цей університет і як, на його думку, навчання в університеті
сприятиме його професійному розвитку і 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.

Як логічне продовження вступної частини листа, її можна розпочати з
характеристики професійних цілей вступника, описати, що саме його
цікавить в обраній ним освітній програмі та професії, ким він себе бачить
після завершення навчання тощо.
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Якою має бути структура 
мотиваційного листа?

У наступному абзаці вступнику потрібно описати:
 свої здобутки, що будуть корисними для навчання за фахом (успіхи

в навчанні, участь у проєктах і майстер-класах, володіння іноземними
мовами та інше);

 здобуті знання та навички, які допоможуть у навчанні на обраній
спеціальності;

 хороші академічні результати з певних предметів, які пов’язані з
освітньою програмою та ін.

Важливою складовою мотиваційного листа може бути інформація про
соціальні навички, необхідні для здобуття окремих професій та подальшої
успішної роботи за фахом (наприклад, психологом, педагогом, юристом,
менеджером тощо).

Заключна частина має завершуватися маленьким підсумком на два-три
речення, які мають підтверджувати готовність вступника навчатися і
вказують на його впевненість у правильному виборі освітньої програми.
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