
Мотиваційний лист 
вступника

Вступна кампанія - 2022



Шановні вступники!

У 2022 році при вступі на навчання до коледжу 

вступники подають мотиваційний лист.

Цей матеріал допоможе Вам розібратися з тим, 

що таке мотиваційний лист та як його написати.

Приймальна комісія

Первомайського індустріально-педагогічного коледжу



Що таке мотиваційний лист?
Мотиваційний лист (далі - МЛ) – це викладена

вступником письмово у довільній формі

інформація про його особисту зацікавленість у

вступі на певну освітньо-професійну програму

(спеціальність, заклад освіти) 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.

• МЛ - це Ваша 
«самореклама», 
можливість виділитися 
серед інших вступників.

• МЛ має впевнити
приймальну комісію, що
саме Ви справді хочете
вчитися і заради чого
Вам це потрібно.



Чи всі вступники подають МЛ?

Так, МЛ подається обов’язково всіма

вступниками, незалежно від того, на

бюджетне навчання чи на умовах

контракту (платне навчання) вони

вступають.



Коли та в якій формі подається МЛ?

МЛ подається одночасно із заявою на вступ до
коледжу.

Заява подається в паперовому вигляді
особисто, у приймальній комісії коледжу.

МЛ може подаватись як у паперовому вигляді
разом із заявою, так і в електронному варіанті.



Куди потрібно подавати МЛ?

МЛ у паперовому вигляді 

подається у приймальну комісію коледжу, 

яка працює за адресою:

кабінет № 213, вул. Шевченка, 3, 

смт Гусятин, Тернопільська область

МЛ в електронному варіанті подається на електронну поштову 
скриньку приймальної комісії коледжу: 

ipcpm.vstup@gmail.com

mailto:ipcpm.vstup@gmail.com


Які вимоги до оформлення МЛ?
• Виконується у текстовому редакторі Word.

• Обсяг тексту: 1-1,5 сторінки.

• Поля сторінки: ліве – 2-2,5 см, нижнє та верхнє – 1,5 см, праве – 1 см.

• Шрифт: гарнітура Times New Roman, 14 кегль, міжрядковий інтервал -
1,5. 

• Текст варто розбити на абзаци, відступ першого рядка – 1,25 см.

• Завіряти чи ставити печатки не треба.

• МЛ – це різновид ділової кореспонденції, яка має офіційно-діловий
стиль.

• Невеликий обсяг вимагає лаконічності: пишіть про найважливіше!



ШАПКА

Це дані про особу, до якої адресовано лист, та про того, хто пише лист – тобто про Вас.

ВСТУП

Містить особисте звертання в шанобливій формі та пояснення, з якою метою Ви звертаєтеся і 
чого прагнете.

ОСНОВНА
ЧАСТИНА

Розкриваються питання:
• чому Ви зацікавилися саме цією спеціальністю?
• як дізналися про заклад освіти та чому хочете навчатися саме в ньому;
• чому заклад освіти має обрати саме Вас;
• якими бачите перспективи, професійне життя після завершення навчання.

ПІДСУМКИ

Підтвердження Вашої готовності до навчання та впевненості у правильному виборі.

Яка структура МЛ?



1. «ШАПКА» розміщується у правому верхньому куті листа. 

Це дані:

- про особу, до якої адресовано лист: прізвище, ім’я по батькові (ПІБ) 

голови приймальної комісії, посада, назва закладу освіти

та

- про того, хто пише лист: Ваші ПІБ, актуальна домашня адреса, 

особистий імейл, контактний номер телефону).

2. ВСТУП починається з особистого звертання в шанобливій формі. 
Далі у першому абзаці тексту МЛ треба пояснити, з якою метою Ви звертаєтеся і чого
прагнете.



3. ОСНОВНА ЧАСТИНА

3.1. Починається з другого абзацу МЛ та може складатися з двох-трьох абзаців. 

Як логічне продовження вступної частини листа, її можна розпочати з 
характеристики Ваших професійних цілей, описати, що саме Вас цікавить в 
обраній спеціальності (освітньо-професійній програмі), ким Ви себе бачите
після завершення навчання тощо. 

Така інформація має свідчити, що Ви усвідомлюєте, яку спеціальність Ви 
обираєте, яку професію хочете здобути, і що навчання допоможе стати хорошим 
фахівцем в обраній сфері. 

Саме в цьому абзаці Ви повинні довести, що є вмотивованою особою з добре 
визначеною метою.



3. ОСНОВНА ЧАСТИНА

3.2. У наступному абзаці потрібно описати:

• про те, чому саме Ви обрали цю спеціальність; що спонукало до цього (приклад
батьків, знайомих, родичів; життєві обставини; прочитана література, переглянуті
фільми тощо);

• свої особисті здобутки, що будуть корисними для навчання за фахом (успіхи
в навчанні, участь у проєктах і майстер-класах, пройдені курси, прочитана
спеціалізована література та інше);

• здобуті знання та навички, які допоможуть у навчанні за обраною спеціальністю;

• результати навчання з певних предметів, які пов’язані зі спеціальністю тощо.

Важливою складовою МЛ може бути інформація про соціальні навички, необхідні
для здобуття спеціальності та подальшої успішної роботи за фахом (наприклад,
вміння працювати в команді, комунікабельність тощо).



3. ОСНОВНА ЧАСТИНА

3.3. У будь-якому закладі вирує соціальне та громадське життя, функціонують органи
студентського самоврядування, гуртки, організації, створюються і беруть участь у 
змаганнях спортивні команди, формуються та виступають з концертами ансамблі чи
гурти. Ваша обізнаність з цією стороною функціонування закладу освіти та 
наявність здібностей, які дадуть можливість взяти у ній участь, можуть бути 
хорошим додатковим аргументом на його користь.

Якщо Ви брали участь у волонтерській діяльності, соціальних проєктах тощо, також
вкажіть про це.

4. ПІДСУМКИ

Це два-три речення, де Ви підтверджуєте готовність до навчання та впевненість у 
правильному виборі спеціальності. 



Як НЕ ТРЕБА писати МЛ

• копіювати зразок з інтернету;

• вигадувати щось про себе, перебільшувати
свої досягнення, писати неправду;

• наводити перелік Ваших досягнень без 
пояснень;

• писати про себе в третій особі, немов у 
характеристиці;

• подавати МЛ як реферат про обрану
спеціальність.



Що можна додати до МЛ?
Можна додати сканкопії/фотокопії документів, що підтверджують 
викладену в МЛ інформацію. 

Це можуть бути:

• Ваші грамоти, дипломи (за навчальні, спортивні та інші досягнення);

• сертифікати про закінчення навчальних курсів;

• відгуки про Вашу участь у соціальних проєктах, волонтерському русі 
тощо.

Ці документи можна подати в приймальну комісію 

як особисто, разом з подачею заяви та МЛ, 

так і надіслати в електронному форматі

на імейл приймальної комісії коледжу: ipcpm.vstup@gmail.com

mailto:ipcpm.vstup@gmail.com


При підготовці презентації 
використано ресурси

• Motivation letter: samples and templates. 

URL : https://motivation-letter.com/category/tips/

• Як написати вдалий мотиваційний лист при вступі? Лайфхаки і поради. 

URL : https://life.pravda.com.ua/society/2022/05/17/248669/

• Як написати мотиваційний лист для вступу: покрокова інструкція. 

URL : https://osvitoria.media/opinions/yak-napysaty-motyvatsijnyj-lyst-dlya-
vstupu-pokrokova-instruktsiya/

• Як написати мотиваційний лист: лайфхаки та поради. 

URL : https://naurok.ua/student/blog/yak-napisati-motivaciyniy-list-layfhaki-ta-
poradi

• Приклади мотиваційних листів. 

URL : https://osvita.ua/consultations/motivation-letters/

https://motivation-letter.com/category/tips/
https://life.pravda.com.ua/society/2022/05/17/248669/
https://osvitoria.media/opinions/yak-napysaty-motyvatsijnyj-lyst-dlya-vstupu-pokrokova-instruktsiya/
https://naurok.ua/student/blog/yak-napisati-motivaciyniy-list-layfhaki-ta-poradi
https://osvita.ua/consultations/motivation-letters/


Чекаємо Вас

у Первомайському 

індустріально-педагогічному коледжі!

Бережіть себе!

ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!


