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ВИМОГИ 

до мотиваційних листів  

для абітурієнтів, які вступають на навчання для здобуття  

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра 

 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Вимоги до мотиваційних листів розроблено відповідно до Порядку 

прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році (далі - 

Порядок прийому), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

від 20 квітня 2022 року № 364 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції 

України від 03 травня 2022 року за № 486/37822 (зі змінами, затвердженими 

наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року № 400 та 

зареєстрованими у Міністерстві юстиції України від 03 травня 2022 року за № 

488/37824), Правил прийому на навчання до коледжу (далі - Правила прийому). 

Мотиваційний лист – 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.  

Мотиваційний лист подається вступником одночасно із поданням заяви 

на вступ до коледжу в електронному кабінеті. Мотиваційний лист подається в 

електронному вигляді (електронному вигляді або паперовій формі для осіб, які 

подають заяву в паперовій формі згідно з Правилами прийому).  

У разі необхідності вступником може бути додано копії (фотокопії) 

матеріалів, що підтверджують викладену в листі інформацію. Додатки до 

мотиваційного листа приймаються на визначеній Приймальною комісією 

електронній поштовій скриньці kfkpitbddma@ukr.net. 

У випадку подання заяв на декілька спеціальностей (освітніх програм), до 

кожної заяви додається окремий мотиваційний лист. 
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Заяви, подані без мотиваційного листа, до участі у конкурсному відборі 

не допускаються і будуть відхилені приймальною комісією. 

 

2. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА 
 

Мотиваційний лист повинен відповідати вимогам до оформлення ділових 

документів: 

обсяг – 1-2 сторінки формату А4 (300-600 слів);  

шрифт – Times New Roman;  

кегль шрифту – 14;  

міжрядковий інтервал – 1,5; 

відступ абзацу – 1,25 см; 

вирівнювання тексту – по ширині; 

мова – українська.  

 

3. СТРУКТУРА МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА 
 

Мотиваційний лист має містити відомості про адресата та адресанта, 

звертання, вступ, основну та заключну частини. 

Відомості про адресата – посада, ім’я та прізвище особи, якій адресується 

лист (в.о. директора ВСП «КФК ПІТБ ДДМА» Олексію МАКУСІ)  

Відомості про      адресанта – прізвище, ім’я, по батькові (повністю) 

вступника, адреса для кореспонденції та електронна адреса, номер телефону.  

Відомості про адресата та адресанта розташовуються в правому 

верхньому куті листа. 

Шанобливе звертання є важливою складовою мотиваційного листа. Воно 

надає листу офіційного характеру та привертає увагу адресата (Шановний 

Олексію Миколайовичу!). Звертання зазвичай виділяється напівжирним 

шрифтом та/або курсивом і вирівнюється по центру. 

Через один рядок після звертання розміщується вступ, який є першим 

абзацом листа. 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 наш коледж і як, на його думку, навчання 

в коледжі сприятиме його професійному розвитку і зростанню. 

В основній частині описуються факти, які зможуть позитивно вплинути   

на рішення приймальної комісії 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. 

Ця частина починається з другого абзацу мотиваційного листа та може 

складатися з двох-трьох абзаців. Як логічне продовження вступної частини 

листа, її можна розпочати з характеристики професійних цілей вступника, 

описати, що саме його цікавить в обраній ним спеціальності та професії, ким 

він себе бачить після завершення навчання тощо. Така інформація свідчить про 

те, що він усвідомлює, яку освітню програму обирає, яку професію хоче 

здобути, і що навчання допоможе йому стати хорошим фахівцем в обраній 
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сфері. Саме в цьому абзаці вступник доводить, що він є вмотивованою особою з 

добре визначеною метою. 

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 зі 

спеціальністю; 

 громадську, спортивну, творчу активність вступника 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 спеціальності. 

 

4. КРИТЕРІЇ РОЗГЛЯДУ ТА РЕЙТИНГУВАННЯ  

МОТИВАЦІЙНИХ ЛИСТІВ 

 

Розгляд та рейтингування мотиваційних листів здійснює комісія, 

затверджена наказом голови приймальної комісії. При вступі на бюджет 

мотиваційні листи беруться до уваги при співпадінні конкурсного балу у 

вступників. При вступі на контракт розглядаються всі мотиваційні листи та за 

результатами розгляду складається рейтинг вступників без кількісного 

оцінювання. 

Критерії оцінювання: 

1) структурованість листа; 

2) логіка, простота та лаконічність викладення думок; 

3) відсутність орфографічних та стилістичних помилок; 

4) змістовність наведених аргументів; 

5) неприпустимість емоцій, образності; 

6) оригінальність викладення матеріалу, доброчесність; 

7) відсутність мовних штампів та сленгу; 

8) рівень мотивації щодо вступу до коледжу; 

9) рівень усвідомлення відповідності якостей вступника вимогам до 

обраної спеціальності; 


