
ЯК НАПИСАТИ
МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ?





ЩО ТАКЕ МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ І НАВІЩО ВІН 
ПОТРІБЕН?

Мотиваційний лист ‒ це своєрідне есе, обсягом 1-2 сторінки формату
А4, в якому необхідно чітко пояснити:

1. Чому ви хочете навчатися у ВСП «Ірпінський фаховий коледж НУБіП
України» на певній освітньо-професійній програмі (спеціальності)?

З яких причин варто вибрати саме вашу кандидатуру?

1

2



ЯКІ  ВИМОГИ  СТАВЛЯТЬСЯ  ДО  НАПИСАННЯ 
МОТИВАЦІЙНИХ  ЛИСТІВ?

Лаконічний зміст (зазначайте лише важливі деталі,
факти, цифри).

Чітка структура («шапка», вступ, основна і заключна частини). 

Неприпустимість емоцій (стриманість, розважливість, 
серйозність, практичність).

Простота у викладі, логічна послідовність викладу думки. 

Орфографічна, граматична та пунктуаційна грамотність.  



НАВІЩО ПОТРІБНИЙ МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ?

Отримуєте досвід (у світовій практиці мотиваційний лист є неодмінною умовою вступу до закладів
освіти, отримання стипендійна освіту за кордоном, грантів, працевлаштування тощо).

📌

📌

📌Маєте можливість презентувати себе як особистість.

Зробіть свій лист яскравим особистим описом Вашого унікального «я», щоб
показати, хто Ви є і чому Ви хочете, щоб саме Вас прийняли.

На бюджет застосовується для рейтингування вступниківз однаковим конкурсним балом.

На контракт може бути основою для рейтингування вступників.

📌

📌



МЕТОДИКА РЕЙТИНГУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА

🔸🔸

🔸

🔸 🔸

🔸

🔸

Логіка викладення думок

Структурованість листа

Змістовність наведених аргументів

Оригінальність викладення матеріалу

Відповідність нормам сучасної української
мови

Рівень мотивації

Наявність досягнень та їх документальне підтвердження



ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

1-2 сторінки формату А4 (300-450 слів)

відступ верхнього і нижнього берегів  - 20мм, 
лівого -30 мм, правого 10 мм

Times New Roman, кегль  - 14пт.

1,5

по ширині

1 см

Обсяг

Вирівнювання

Інтервал

Шрифт

Поля

Абзацний 
відступ



СТРУКТУРА МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА

«Шапка»

Вступ

Основна 
частина

Заключна
частина

Перелік
додатків (за 
наявності)

Адресат листа та адресант.

Починаємо з шанобливого звертання до осіб, які читатимуть лист; надаємо інформацію про себе,
пояснюємо, чому обрав/обрала навчання саме тут, що підштовхнуло до вибору (1 абзац).

Викладаємо свою точку зору, власні думки, аргументи, що цікавить в обраній освітньо-професійній
програмі, ким себе бачите у майбутньому, чим коледж може в цьому Вам допомогти, чому САМЕ ВИ з-
поміж інших тощо (2-3 абзаци).

Підсумок (2-3 речення).

Перелік додатків, що підтверджують досягнення які згадуються у мотиваційному листі (за наявності).
Сканкопії (фотокопії) надсилаються на електронну пошту Приймальної комісії iekpk2022@gmail.com



ПРИКЛАД МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА


