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1 Загальні положення  

 

1.1 Положення про мотиваційний лист вступника (далі – Положення) 

розроблене Приймальною комісією відокремленого структурного підрозділу 

«Одеський автомобільно-дорожній фаховий коледж Державного 

університету «Одеська політехніка» (далі – ВСП «ОАДФК ДУ «ОП») 

відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття фахової 

передвищої освіти в 2022 році (далі – Порядок прийому), затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2022 року № 364, 

зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 року за № 

486/37822 і змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України 

від 02 травня 2022 року № 400, зареєстрованих в Міністерстві юстиції 

України 03 травня 2022 року № № 487/37824, 489/37825 та Правил прийому 

до ВСП «ОАДФК ДУ «ОП» (далі – Правила прийому) затверджених 

рішенням Вченої ради Державного університету «Одеська політехніка» від 

25 квітня 2022 року № 24/1 

 

2 Подання та розгляд мотиваційних листів 

 

2.1 Мотиваційний лист – це 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, до якого у разі необхідності вступником може бути додано 

(у тому числі в електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену в 

листі інформацію.  

2.2 Розгляд мотиваційних листів здійснюється Приймальною комісією 

без присвоєння їм конкурсних балів.  

2.3 Мотиваційний лист завантажується в електронний кабінет 

вступника під час подання заяви в електронній формі.  

2.4 Мотиваційний лист також може подаватися разом із заявою на 

вступ в паперовій формі, у випадках, передбачених Правилами прийому. 

2.5 Подання мотиваційного листа є обов’язковою умовою допуску 

вступника до конкурсного відбору.  

2.6 У випадку подання заяв на вступ на обрану спеціальність (освітньо-

професійну програму) за різними формами здобуття освіти вступник може 

подавати один і той самий мотиваційний лист.  

2.7 Мотиваційний лист розглядається приймальною комісією            

ВСП «ОАДФК ДУ «ОП». Результати розгляду мотиваційних листів 

затверджуються рішенням Приймальної комісії. 
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 3 Вимоги до складання мотиваційного листа 

 

Мотиваційний лист оформляється як суцільний структурований текст у 

електронному (або рукописному) вигляді. Обсяг 1 – 2 сторінки, документ 

Word, класичний для ділового стилю 14 кегль Times New Roman з 1,5 

інтервалом. Текст варто розбити на абзаци. 

Завіряти чи ставити печатки у школі не треба. 

Невеликий обсяг вимагає лаконічності: пишіть про найважливіше, щоб 

показати вашу зацікавленість та підготовчу роботу. 

Не допускається написання мотиваційних листів у віршованій формі, 

додавання малюнків, таблиць тощо. Мотиваційний лист пишеться з нової 

сторінки в довільній формі, розпочинається звертанням до голови 

приймальної комісії, завершується іменем, прізвищем і підписом автора 

Разом з цим, мотиваційний лист повинен відповідати формальним 

вимогам, що ставляться до ділових листів: 

– зміст повинен бути лаконічним. Короткий виклад думок і 

використання найменшого числа слів заощадить дорогоцінний час 

приймальної комісії. Тільки важливі деталі, факти, цифри; 

– чітка структура спростить прочитання листа. Заздалегідь продуманий 

план дозволить конкретно вказати на значущі аспекти проблеми. Для 

спрощення читання бажано розбивати текст на абзаци, кожен з яких має 

містити певну думку; 

– неприпустимість образності та емоцій. Лист не повинен мати 

емоційного відтінку, треба прагнути нейтрального стилю викладу, 

стриманості, розважливості, серйозності, практичності; 

– простота у викладі, яка дасть адресату можливість швидко зрозуміти 

зміст прочитаного; 

неприпустима наявність орфографічних і стилістичних помилок. 

 

ПРОПОНУЄМО АЛГОРИТМ, що дасть змогу нічого не пропустити. 

1. Занотуйте інформацію з надлишком, тобто згадайте рік за роком усі 

шкільні успіхи, участь у позашкільному житті (гуртки, студії), в олімпіадах, 

фахових конкурсах, хобі. Важливий досвід роботи, якщо він є, досвід 

волонтерства, практики, участь у проєктах, майстер-класах, тренінгах. 

2. Оберіть лише те, що має безпосередній стосунок до бажаної 

спеціальності. 

3. Якщо цього мало, пошукайте опосередковані зв’язки. Скажімо, якщо 

у професії потрібні вольові якості та цілеспрямованість, можна вказати, що 

розвинули їх у спортивній школі. А якщо це технічні уподобання, то вкажіть 

ті уміння й навички, які ви вже здобули в спільній роботі з батьком чи 

дідусем. 

4. Вказуйте результат, а не процес. Якщо вісім років самостійно вчите 

іноземну мову, але все ще на рівні початківця, це не найкращим чином вас 

характеризує. Виняток: якщо практика розвинула певні якості. Не перемогли 

https://pozovna.in.ua/zrazki-listiv
https://pozovna.in.ua/zrazki-listiv
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в конкурсі, але участь посилила стресостійкість, привчила працювати зі 

складними завданнями у стислі терміни. 

5. Обов’язково підкресліть хороші академічні результати з предметів, 

які в пріоритеті для цієї освітньої програми. Якщо навіть вони не такі 

ідеальні, як хотілося, можна вказати, що ці науки хочете удосконалити в 

коледжі, щоб успішно скласти ЗНО. 

6. Не вигадуйте, не перебільшуйте. В ідеалі пишіть те, що можна 

довести (документами, навичками). (Додаток А) 

 

 4 Структура мотиваційного листа 

 

Мотиваційний лист повинен бути написано грамотно з дотриманням 

чіткої структури викладення інформації: 

Структура мотиваційного листа повинна містити адресат (лівий 

верхній кут), адресант (правий верхній кут), текст, що починається зі 

звертання і має вступну, основну та заключну частини. 

Відомості про адресата - це назва закладу освіти, прізвище та ініціали 

особи, якій адресується лист; відомості про адресанта - прізвище, ім’я, по 

батькові вступника, адреса для кореспонденції та електронна адреса, номер 

телефону – так звана «шапка». 

Шанобливе звертання є важливою складовою мотиваційного листа. 

Воно надає листу офіційного характеру та привертає увагу адресата 

(наприклад: «Шановний Володимире Сергійовичу!»). 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 цей заклад і як, на його думку, навчання 

в коледжі 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. 

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 освітній програмі 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 сфері. Саме в цьому абзаці вступник доводить, що він є 

вмотивованою особою з добре визначеною метою. 

У наступному абзаці вступнику потрібно описати: 
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– 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, 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. 

(Додаток Б, В). 

 

Які стилістичні вимоги до мотиваційного листа 

Послідовність та аргументованість викладу – це головне. 

Під кожну тему відводьте не більш ніж абзац. 

Не треба писати довгими реченнями. 

Неприпустимі жаргонні слова (вони зводять враження нанівець), 

орфографічні, граматичні та пунктуаційні помилки. 

 

 5 Критерії оцінювання мотиваційного листа  

 

Основними критеріями оцінювання мотиваційного листа є:  

– чітка структура;  

– аргументоване обґрунтування вибору закладу освіти та спеціальності 

(освітньо-професійної програми);  

– перспективи застосування одержаних знань та реалізації себе у 

майбутній професійній діяльності;  

– грамотність;  

– точність і лаконічність викладу думок. 
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Додаток А  

«Шаблон мотиваційного листа» 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  

ТА НАУКИ УКРАЇНИ  

ВСП «ОАДФК ДУ «ОП» 

Голові приймальної комісії 

Мироненку С. В. 

         _________  2022 р.        

 

Романчук Олена Сергіївна,  

м. Миколаїв, вул. Зелена, буд. 5 

(контактний тел.) 

(електронна адреса) 

 

Шановний Сергію Володимирович! 

 

 Звертаюся до Вас у зв’зку з... (вказати причину, чому обрано саме цей 

заклад) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

характеристики професійних цілей вступника, зацікавлення в обраній ним 

освітній програмі, спеціальності та майбутній професії 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

власні здобутки 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

підсумок (впевненість та готовність навчатися) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Додаток Б 

«Зразок мотиваційного листа для вступу на освітньо-професійні програми з 

технічним напрямком» 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  

ТА НАУКИ УКРАЇНИ  

ВСП «ОАДФК ДУ «ОП» 

Голові приймальної комісії 

Мироненку С. В. 

         _________  2022 р.        

 

Іванов Іван Іванович,  

м. Одеса, вул. Одеська, буд. 5 

(контактний тел.) 

(електронна адреса) 

 

Шановний Сергію Володимирович! 

 

Я пишу цього мотиваційного листа, оскільки зацікавлений у вступі на 

освітньо-професійну програму «Будівництво, експлуатація і ремонт 

автомобільних доріг і аеродромів» зі спеціальності 192 «Будівництво та 

цивільна інженерія» до Відокремленого структурного підрозділу «Одеський 

автомобільно-дорожній фаховий коледж Державного університету «Одеська 

політехніка». 

Цього року я закінчив НВК І – ІІІ ступенів № 2 у м. Одеса та отримав 

атестат з відзнакою. Я завжди цікавився та захоплювався автомобільними 

дорогами, і тому у школі посилено вивчав предмети, які є необхідними для 

професії будівельника: математику, хімію, фізику, інформатику. Я також добре 

володію англійською мовою. 

Зацікавленість до будівництва виникла в мене завдяки моєму батькові, 

який працює будівельним інженером. Оскільки я мав інтерес і талант до 

мистецтв, батько скерував мене в цій галузі і я почав робити моделі споруд вже 

у віці 9 років. Зараз у мене є вражаюча колекція модельних будинків та 

будівель. Я продовжую створювати такі моделі й досі, а деякі мої роботи були 

нагороджені на регіональних та національних конкурсах. 

Останні роки у школі я намагався більше дізнатися про такі предмети, як 

технологія будівництва, механіка та матеріалознавство. Як наслідок, я зрозумів, 
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що будівництво не зосереджена лише на зовнішньому вигляді споруди, а й 

робить акцент на більш важливі функціональні та практичні аспекти. В мене 

з’явилося невгамовне бажання навчатися в коледжі та поглиблено вивчати 

архітектуру. Я прагну здобути в університеті нові навички та знання, а також 

освоїти нові технології, які є необхідними в роботі архітектора. 

Я зрозумів, що обрана мною професія дуже непроста і потребує високого 

рівня знань та навичок, який, на мою думку, може сформуватися лише завдяки 

навчанню у Відокремленому структурному підрозділі «Одеський автомобільно-

дорожній фаховий коледж Державного університету «Одеська політехніка». 

Я щиро прагну навчатися на освітньо-професійній програмі 

«Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів» зі 

спеціальності            192 «Будівництво та цивільна інженерія», щоб розвинути 

високу майстерність у сфері розробки та управління проєктами з будівництва 

автомобільних доріг і аеродромів, а також вивчити нові технології в цій галузі, 

які так потрібні для того, щоб стати справжнім професіоналом. 

Зараз я відчуваю, що можливість працювати і навчатися в цій галузі для 

мене надзвичайно важлива. Тож, перед тим як звернутись до Вас, я ретельного 

переглянув навчальні плани та ознайомився з дисциплінами, які мені 

доведеться вивчати. Я усвідомив, що мені потрібно ще багато чому вчитися, 

якщо я хочу стати справжнім фахівцем і тому готовий важко працювати, щоб 

досягнути успіху. 

Щиро дякую, що виділили час для розгляду мого листа та сподіваюся 

невдовзі стати студентом Відокремленого структурного підрозділу «Одеський 

автомобільно-дорожній фаховий коледж Державного університету «Одеська 

політехніка». 

З повагою, Іванов Іван Іванович 

 

Цей приклад наведений для ознайомлення із загальними принципами написання 

мотиваційного листа. Не копіюйте текст цього листа і не використовуйте його при вступі 

до закладу фахової передвищої освіти. Пам’ятайте, що успішний мотиваційний лист це 

завжди ваша особиста історія, що розповідає саме про вас та відображає вашу 

зацікавленість у вступі на ту чи іншу спеціальність закладу фахової передвищої освіти.  
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  

ТА НАУКИ УКРАЇНИ  

ВСП «ОАДФК ДУ «ОП» 

Голові приймальної комісії 

Мироненку С. В. 

         _________  2022 р.        

 

Іванов Іван Іванович,  

м. Одеса, вул. Одеська, буд. 5 

(контактний тел.) 

(електронна адреса) 

 

Шановний Сергію Володимирович! 

 

Я завершую навчання у 9 класі НВК І – ІІІ ступенів № 2 у м. Одеса і 

прагну вступити до Відокремленого структурного підрозділу «Одеський 

автомобільно-дорожній фаховий коледж Державного університету «Одеська 

політехніка» на освітньо-професійну програму «Обслуговування та ремонт 

електроустаткування автомобілів і тракторів» зі спеціальності 141 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Останнім часом я 

постійно думаю про своє майбутнє, прагну збудувати кар’єру та стати 

успішною людиною, яка знайшла свій власний шлях у житті. Практично вся 

моя родина пов’язала свою кар’єру із сферою техніки. Я виріс серед розумних 

людей і це мало великий вплив на розвиток моєї особистості, тому з раннього 

дитинства я розумів важливість освіти. 

Мої шкільні вчителі завжди відзначали, що я маю хороші здібності з 

таких предметів, як математика, інформатика та фізика. Я маю високі оцінки з 

цих предметів. Це збільшило мій інтерес до точних наук і я вирішив пов’язати 

свою майбутню кар’єру з технологічною сферою діяльності, оскільки вважаю, 

що саме ця сфера допоможе мені стати успішним у майбутньому. 

Оскільки цього року я закінчую школу, я вирішив вступити до 

Відокремленого структурного підрозділу «Одеський автомобільно-дорожній 

фаховий коледж Державного університету «Одеська політехніка», який вважаю 

одним з найкращих коледжів міста Одеса.  

Моє перше знайомство з вашим закладом освіти почалося зі збору 

конкретної інформації про нього. З даних, які я знайшов, мені вдалося скласти 

основну картину, яка допомогла мені зробити вибір. 
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Що стосується бачення моєї майбутньої кар’єри, то, на мою думку у 

нашій країні не вистачає висококваліфікованих спеціалістів у галузі 

електроенергетики. Я б хотів зробити свій внесок у розвиток національної 

електроенергетики.  

На завершення хотілося б сказати, що якщо я стану студентом вашого 

закладу освіти, я обіцяю бути гідним членом студентського колективу. 

Дуже дякую, що розглянули мою заяву. Я з нетерпінням чекаю вашої 

позитивної відповіді. 

 

З повагою, Іванов Іван Іванович 

 

Цей приклад наведений для ознайомлення із загальними принципами написання 

мотиваційного листа. Не копіюйте текст цього листа і не використовуйте його при вступі 

до закладу фахової передвищої освіти. Пам’ятайте, що успішний мотиваційний лист це 

завжди ваша особиста історія, що розповідає саме про вас та відображає вашу 

зацікавленість у вступі на ту чи іншу спеціальність закладу фахової передвищої освіти.  
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Додаток В 

«Зразок мотиваційного листа для вступу на освітньо-професійні програми з 

економічним напрямком» 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  

ТА НАУКИ УКРАЇНИ  

ВСП «ОАДФК ДУ «ОП» 

Голові приймальної комісії 

Мироненку С. В. 

         _________  2022 р.        

 

Іванов Іван Іванович,  

м. Одеса, вул. Одеська, буд. 5 

(контактний тел.) 

(електронна адреса) 

 

Шановний Сергію Володимирович! 

 

Я пишу цей мотиваційний лист, бо прагну навчатися у Відокремленому 

структурному підрозділі «Одеський автомобільно-дорожній фаховий коледж 

Державного університету «Одеська політехніка» за освітньо-професійною 

програмою «Економіка підприємства» зі спеціальності 051 «Економіка». 

Як я дізнався, потрапити на навчання на цю програму дуже непросто, 

оскільки на навчання приймають студентів з найвищими балами, а кількість 

місць обмежена. Однак, я дуже хочу навчатися саме на ній. 

Я не лише маю хороші оцінки з профільних предметів, такі як економіка 

та математика, але й також цікавився навчальними дисциплінами цієї 

спеціальності, які не входять у шкільну програму. Зокрема, мене зацікавили 

такі напрямки як менеджмент, маркетинг, бізнес аналіз. 

Я завжди хотів бути підприємцем і я вважаю, що ваш заклад освіти може 

допомогти мені перетворити свою мрію в реальність. На мою думку, успішний 

підприємець повинен бути впевненим, відкритим, креативним, пристрасним та 

здатним до ризику. 

Після ретельного перегляду навчальної програми я усвідомив, що вона 

наче була розроблена для мене. Усі предмети здаються цікавими та 

актуальними.  
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Зокрема, мені сподобалось, що ваш заклад освіти проводить семінари, 

зустрічі та форуми із залученням представників бізнесу, які відкривають 

практичний досвід щодо вирішення економічних та соціальних проблем 

суспільства.  

Я щиро прагну навчатися саме у Вашому коледжі, бо переконаний, що ця 

програма допоможе мені розвинути себе як професіонала, лідера команди та 

виховати навички спілкування, які необхідні для моєї майбутньої кар’єри. 

Закінчивши Ваш заклад освіти, я можу прокласти шлях до своєї мрії, 

оскільки навчальна програма фахового молодшого бакалавра з «Економіки 

підприємства» допоможе мені набути навички та здобути знання, необхідні, 

щоб стати успішним підприємцем чи бізнес-консультантом. 

Я також прагну брати активну участь у громадському житті Вашого 

коледжу, бо це допоможе мені навчитися нести відповідальність не тільки за 

себе, але і за весь колектив, який, на мою думку, є важливим для керівника 

бізнесу. Я знаю, що навчання за цією освітньо-професійною програмою є 

складним завданням, однак я переконаний, що зможу протистояти будь-яким 

перешкодам та досягнути значних успіхів. 

Дякую за ваш час та увагу. Я сподіваюся стати частиною Вашого 

студентського колективу. 

 

З повагою, Іванов Іван Іванович 

 

Цей приклад наведений для ознайомлення із загальними принципами написання 

мотиваційного листа. Не копіюйте текст цього листа і не використовуйте його при вступі 

до закладу фахової передвищої освіти. Пам’ятайте, що успішний мотиваційний лист це 

завжди ваша особиста історія, що розповідає саме про вас та відображає вашу 

зацікавленість у вступі на ту чи іншу спеціальність закладу фахової передвищої освіти.  
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  

ТА НАУКИ УКРАЇНИ  

ВСП «ОАДФК ДУ «ОП» 

Голові приймальної комісії 

Мироненку С. В. 

         _________  2022 р.        

 

Іванов Іван Іванович,  

м. Одеса, вул. Одеська, буд. 5 

(контактний тел.) 

(електронна адреса) 

 

Шановний Сергію Володимирович! 

 

Я звертаюся до Вас з приводу вступу до Відокремленого структурного 

підрозділу «Одеський автомобільно-дорожній фаховий коледж Державного 

університету «Одеська політехніка» за освітньо-професійною програмою 

«Організація обслуговування на транспорті» зі спеціальності                                       

073 «Менеджмент». Мене надзвичайно цікавить можливість у майбутньому 

розпочати кар’єру у сфері бізнесу, тож я зацікавлений навчатися за цією 

програмою. Я переконаний, що вона допоможе мені як у професійному, так і 

в особистому аспектах. 

Завершуючи останній рік навчання у НВК І – ІІІ ступенів № 2 міста 

Одеса, я витратив чимало часу і зусиль вивчаючи предмети, що 

відображають мою професійну зацікавленість. Я маю найвищі оцінки з таких 

предметів, як математика, менеджмент, правознавство, англійська мова. Мій 

інтерес до цих дисциплін дозволив моїм вчителям залучати мене до участі у 

різних змаганнях та олімпіадах, де я часто опинявся на призових місцях. Так, 

наприклад, я зайняв перше місце на «назва олімпіади» і друге місце на «назва 

олімпіади» олімпіадах. Мене також дуже цікавить можливість роботи у 

команді, участь у наукових та професійних заходах, що організовуються 

Вашим закладом освіти, участь у громадській роботі коледжу, а також 

можливість допомагати у навчанні друзям та однокурсникам. Я впевнений, 

що участь у цих видах діяльності допоможе мені на шляху до особистого 

зростання і розвитку моїх лідерських здібностей, які є необхідними для 

досягнення мети. 
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Моєю основною ціллю є створення та розвиток власного бізнесу на 

міжнародному рівні. З цією метою я вивчав інформацію про різні коледжі  та 

їхні програми, які б допомогли мені досягнути моєї мети. Коли я довідався 

про освітньо-професійну програму «Організація обслуговування на 

транспорті» у мене з’явилося бажання навчатися саме на ній. Як я з’ясував, 

на цій освітньо-професійній програмі вивчають дисципліни пов’язані як з 

національним, так і міжнародним бізнесом, а також значну увагу приділяють 

розвитку у студентів практичних навичок, які є такими необхідними для 

створення власного бізнесу. Тож, ознайомившись з інформацією про цю 

освітньо-професійну програму, я усвідомив, що вона є найкращою для мене з 

багатьох причин. 

Насамперед тому, що вона охоплює галузі, які мене цікавлять 

найбільше: економіка, менеджмент та управління підприємствами, фінанси, 

маркетинг і комунікації. Як майбутній фахівець, я маю бути здатним 

аналізувати і вирішувати проблеми, з якими мені доведеться зустрітися. Я 

переконаний, що практичні заняття з цих навчальних дисциплін та практика 

на підприємствах, проходження якої забезпечує Ваш коледж допоможуть 

мені здобути необхідні знання та набути навичок. 

Я розумію, що навчання у Вашому закладі освіти є непростим, вимагає 

відповідальності та значних зусиль, однак я вважаю, що зможу протистояти 

будь-яким проблемам, з якими зіткнуся та отримаю максимум знань та 

досвіду завдяки цій навчальній програмі. Я зможу не лише добре навчатися, 

але й сподіваюся стати гідним членом студентського товариства. 

Дякую за Вашу увагу та присвячений мені час. 

 

З повагою, Іванов Іван Іванович 

 

Цей приклад наведений для ознайомлення із загальними принципами написання 

мотиваційного листа. Не копіюйте текст цього листа і не використовуйте його при 

вступі до закладу фахової передвищої освіти. Пам’ятайте, що успішний мотиваційний 

лист це завжди ваша особиста історія, що розповідає саме про вас та відображає вашу 

зацікавленість у вступі на ту чи іншу спеціальність закладу фахової передвищої освіти.  


