
ГАЙД
з написання 
мотиваційного листа



Мотиваційний лист – це документ, який вступник пише і 
подає до закладу вищої освіти. У мотиваційному листі 
пояснюються причини, через які вступник вважає себе 
найкращим кандидатом для вступу на відповідну освітню 
програму (спеціальність). Щоб написати лист, необхідно 
ознайомитись із закладом вищої освіти, його сайтом, та 
обраною освітньою програмою.

Що таке мотиваційний лист?

Вимоги до написання 

◆ обсяг – не більше 1 сторінки формату А4, з поділом на 
абзаци

◆ шрифт Times New Roman
◆ кегль – 14
◆ вирівнювання основного тексту по ширині
◆ інтервал – 1

◆ структурованість

◆ лаконічність

◆ відсутність емоційного відтінку

◆ грамотність

Важливі риси



1. «Шапка»
2. Звертання
3. Вступ

4.Основна частина
5. Висновки

Структура мотиваційного листа

Частина листа, де містяться відомості про адресата (назва закладу вищої 
освіти, прізвище та ініціали голови Приймальної комісії) та адресанта 
(прізвище, ім’я, по батькові, адреса для кореспонденції та електронна адреса, 
номер телефону), яка розташовується в правому верхньому куті  листа.

Шанобливе звертання до голови Приймальної комісії в кличному відмінку є 
важливою складовою мотиваційного листа. Воно надає листу офіційного 
характеру та привертає увагу адресата. Звертання вирівнюється по центру.

Обясг вступу - 10-15% від загального обсягу мотиваційного листа. У цій частині 
варто зазначити, чому ви обираєте ПДТУ та привернути увагу читача.

Зверніть увагу, ця частина мотиваційного листа починається з абзацу та може 
складатися з декількох абзаців. Основна частина найбільша за обсягом і 
становить близько 65% листа.

У ній необхідно послідовно пояснити чому ви обрали саме цю спеціальність 
для навчання, навести приклади, описати власні досягнення та здобутки, 
дотичні до обраної спеціальності.

Важливо підтвердити здобутки копіями відповідних документів , 
надіславши їх разом із мотиваційним листом.

Звертання

Вступ

Основна частина

«Шапка»



Це завершення мотиваційного листа, яке є підсумком наведених раніше 
аргументів і підтвердженням готовності навчатися та втілювати плани в 
обраній професії. Ця частина становить близько 15-20% від загального обсягу 
мотиваційного листа.

Ваш  мотиваційний  лист має  справити враження й 
запам’ятатись.

Напишіть, про те, як і коли ви зацікавились спеціальністю. 
Опишіть, що ви плануєте зробити з набутими знаннями. 
Будьте амбітними та конкретними у своїх цілях.

Проаналізуйте себе, як особистість:

▶ як навчалися в школі, з яких предметів маєте найвищі 
оцінки;

▶ чому обрали саме цю спеціальність/освітню програму;

▶ якими соціальними навичками, якостями володієте.

Висновки

Як додати «родзинку» у свій мотиваційний лист?

Як написати про себе, із чого розпочати?



Приклад мотиваційного листа

Голові Приймальної комісії ДВНЗ «ПДТУ»
Хаджиновій О.В.
випускника/випускниці назва навчального закладу повністю
Прізвище Ім'я По батькові
Адреса проживання (або тимчасового місця перебування)
Контактні дані (е-mail, мобільний номер телефону)

Мотиваційний лист

Шановна Олено Вікторівно!

Я, Прізвище, Ім'я, По батькові, випускник(-ця) (назва навчально закладу повністю) 
хочу вступити до ДВНЗ «ПДТУ» для здобуття бакалаврського (магістерського) рівня освіти.

Я зацікавлений(-а) в спеціальності 131 «Прикладна механіка», галузь знань 13 
Механічна інженерія (з інформацією щодо переліку спеціальностей та галузей знань можна 
ознайомитися на сайті ПДТУ в розділі абітурієнту за посиланням: https://pstu.edu/uk/vstup/galuzi-

znan/).
Я обрав(-ла) цю спеціальність цілком свідомо та зважено.
Опишіть мотивацію щодо вибору спеціальності, для цього дайте відповіді на 

запитання та викладіть у форматі довільної стислої відповіді:
1. Чим Вас приваблює ця спеціальність (ОП)?
2. Чому саме Ви хочете бути фахівцем у цій галузі?
3. Які Ваші очікування від навчання на цій спеціальності?
4. Які Ваші сильні сторони, захоплення, переваги (шкільні бали з дотичних до обраної 

спеціальності предметів, участь в олімпіадах, конкурсах, проєктах, отримані гранти, 
заохочувальні премії)?

5. Які позитивні особисті якості маєте для обраної спеціальності?
6. Чого Ви прагнете досягти, навчитись у ДВНЗ «ПДТУ»?
7. Чому ми маємо обрати саме Вас?
8. Яким Ви бачите своє майбутнє в обраній професії (Ваші ідеї та плани, для реалізації 

яких Вам потрібні знання з обраної спеціальності)?

Дата        ПІБ

Пам'ятайте, що успішний мотиваційний лист – це 
завжди ваша особиста історія, що розповідає саме 
про вас та відображає вашу зацікавленість у вступі 
на ту або іншу спеціальність.!

https://pstu.edu/uk/vstup/galuzi-znan/
https://pstu.edu/uk/vstup/galuzi-znan/

