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Методичні рекомендації укладено відповідно до Порядку прийому на 

навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, затвердженого Наказом МОН 

України 27 квітня 2022 року № 392 (зі змінами, внесеними наказом 

Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року № 400) (далі - 

Порядок).  

У цьому Порядку занотовано, що одним із критеріїв Вступу ‒ 2022 є 

написання мотиваційного листа. Відповідно до Порядку, мотиваційний лист 

матиме різну вагу для вступників на бюджетну і контрактну форму здобуття 

освіти. Так, для вступу на бюджет його буде застосовано лише для 

рейтингування вступників з однаковим конкурсним балом, а для вступу на 

контракт він може бути основою для рейтингування вступників. 

 

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ – викладена вступником письмово в 

довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну 

освітню програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, 

досягнення в навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі 

сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано (зокрема в 

електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі 

інформацію. 

Такий лист має подвійну цінність. З одного боку, він дещо збільшує 

конкурсний бал, і це може бути важливим аргументом при вступі. За однакових 

балів ЗНО заклади освіти зможуть надати перевагу найбільш вмотивованим 

абітурієнтам. З іншого боку, пишучи мотиваційний лист, вступник отримує 

додаткову можливість обміркувати та аргументувати своє рішення, утвердитись 

у своєму переконанні вступити на відповідну освітню програму або змінити 

свою думку. 
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СТРУКТУРА МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА 

Мотиваційний лист повинен містити такі реквізити: відомості про 

адресата та адресанта, звертання, вступна, основна та заключна частини.  

Відомості про адресата (прізвище та ініціали особи, якій адресується 

лист, назва ЗВО) та адресанта (ПІБ, адреса для кореспонденції та електронна 

адреса, номер телефону), які розташовані в правому верхньому куті. 

 

Вступна частина – обов’язковий складник мотиваційного листа, який 

надає текстові офіційного характеру й привертає увагу адресата. Зазвичай вступ 

починають з особистого звертання до адресата в шанобливій формі, виділеного 

курсивом напівжирним шрифтом та/або курсивом та розташованого й 

вирівняного по центру. У першому абзаці мотиваційного листа, де викладають 

мету й причини написання зазначеного документа. У цій частині варто стисло 

пояснити, чому вступник обрав саме цей університет і як, на його думку, 

навчання в університеті сприятиме його професійному розвитку й зростанню. 

 

Основна частина – основний текст документа, де наведено факти, які 

можуть позитивно вплинути на вирішення питання щодо зарахування на 

навчання. Основна частина є логічним продовження вступної. 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 вступник 

усвідомлює, яку освітню програму обирає, яку професію хоче здобути, і що 

саме навчання за обраною спеціальністю допоможе йому стати кваліфікованим 

фахівцем в обраній сфері. Варто продемонструвати обізнаність з умовами 

навчання в обраному закладі, викладацьким складом, можливостями, які дає 

університет. Саме в цій частині вступник доводить, що він є вмотивованою 

особою з добре визначеною метою. Також випускник має описати свої 

здобутки, що будуть корисними для навчання за фахом (успіхи в навчанні, 
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участь у проєктах, майстер-класах, володіння іноземними мовами, спортивні 

досягнення, творчі здібності тощо); здобуті знання та навички, які допоможуть 

у навчанні за обраною спеціальністю; високі академічні результати з певних 

предметів, які пов’язані з освітньою програмою тощо. 

 

Заключна частина – останній абзац мотиваційного листа, що містить 

підсумкові 2-3 речення, які підтверджують готовність вступника до навчання й 

демонструють його впевненість у правильному виборі освітньої програми.  

 

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА 

 

1. Зміст повинен бути лаконічним, має містити важливі деталі, факти, цифри. 

2. 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 

концепцію. 

3. Неприпустимість емоцій. Лист не повинен мати емоційного відтінку, треба 

прагнути стриманості, розважливості, серйозності, практичності. 

4. Простота у викладі, яка дасть адресатові можливість швидко зрозуміти зміст 

прочитаного. 

5. Неприпустима наявність орфографічних і стилістичних помилок. 

Інколи мотиваційний лист називають учнівським резюме, проте 

неправильно наводити в ньому перелік досягнень без пояснень. Не можна 

писати про себе в третій особі, немов у характеристиці. Оцінювати будуть 

оригінальність мислення, власне бачення автора, а не лише його досвід. 

Найгіршою помилкою є написання мотиваційного листа як реферату про 

спеціальність. 
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА 

 

Обсяг 1,5–3 сторінки, документ у форматі doc або docx, 14 кегль, шрифт 

Times New Roman, інтервалом 1,5. Текст варто розбити на абзаци. 

Торік деякі заклади вищої освіти вимагали електронний підпис або ж 

надсилати написаний, а не надрукований лист із підписом. Нині процедура має 

бути спрощеною. Мотиваційний лист завантажується вступником в особистий 

електронний кабінет. 
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ЗРАЗОК МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА 

 

Ректорові  

Донецького державного 

університету внутрішніх справ  

полковнику поліції 

Сергію ВІТВІЦЬКОМУ 

Івана СИТНИКА 

05Isytnyk2005@gmail.com 

Тел.: 050 702 55 44 

 

Шановний Сергію Сергійовичу! 

 

Звертаюсь до Вас із приводу вступу до Донецького державного 

університету внутрішніх справна за спеціальністю «Економіка». Мене 

надзвичайно цікавить можливість у майбутньому розпочати кар’єру у сфері 

бізнесу, тож я планую навчатися за цією спеціальністю. Переконаний, що вона 

допоможе мені як у професійному, так і в особистому аспектах. 

Упродовж останніх років навчання я глибоко й досконало вивчав 

дисципліни, що допоможуть мені під час вступу. Маю високі оцінки з таких 

предметів, як математика, економіка, правознавство, англійська мова. Моє 

ретельне й відповідальне ставлення до навчання дозволило вчителям залучати 

мене до участі в різних змаганнях та олімпіадах, де я мав успіх. Наприклад, 

ІІ місце на Всеукраїнській учнівській олімпіаді з економіки» (міський рівень) і 

ІІІ місце на Всеукраїнській учнівській олімпіаді з економіки» (усеукраїнський 

рівень). 

Мене цікавить можливість роботи в команді, участь у наукових та 

професійних заходах, громадській роботі закладу освіти, а також можливість 

допомагати в навчанні друзям та однокурсникам. Упевнений, що участь у таких 

видах діяльності сприятиме особистому зростанню й розвитку лідерських 

здібностей, які є необхідними для досягнення мети. 

У майбутньому я планую створити власний бізнес. Тому проаналізував 
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інформацію про різні університети та їхні бакалаврські програми, які б 

допомогли в реалізації моєї мети. Коли я довідався про наявність спеціальності 

«Економіка» у вашому університеті, з’явилося бажання навчатися саме на ній. 

Я з’ясував, що у закладі освіти вивчають дисципліни, пов’язані з бізнесом, 

значну увагу приділяють розвиткові у студентів практичних навичок, які є 

необхідними для створення власного бізнесу. Тож, ознайомившись з 

інформацією про цю спеціальність, я усвідомив, що вона є найкращою для мене 

з багатьох причин. 

По-перше, спеціальність «Економіка» охоплює галузі, які мене цікавлять 

найбільше: економіка, менеджмент та управління підприємствами, фінанси, 

маркетинг і комунікації. Як майбутній засновник та власник бізнесу, я повинен 

бути фахівцем у цих сферах, здатним аналізувати і вирішувати проблеми, з 

якими доведеться зустрітися. Переконаний, що практичні заняття з цих 

навчальних дисциплін та практика на підприємствах, проходження якої 

забезпечує Ваш університет, допоможуть мені здобути необхідні знання та 

набути навичок. 

По-друге, майбутнє сучасного бізнесу полягає не лише у внутрішній 

підприємницькій діяльності, а й у міжнародній співпраці. Дивлячись у 

майбутнє, я розумію, що сучасний бізнес є по-справжньому успішним лише 

тоді, коли він розвивається з урахуванням міжнародних практик та у співпраці з 

іноземними партнерами. Ваш університет, який має дружні зв’язки із закладами 

освіти європейських країн (зокрема Університет Центрального Ланкаширу, 

Університет ім. Миколаса Ромеріса, Вища школа безпеки та менеджменту в 

м. Кошице), надасть найкращі можливості для вивчення бізнесу в 

міжнародному контексті. 

По-третє, упродовж навчання в Донецькому державному університеті 

внутрішніх справ я отримаю можливість значно покращити уміння і навички з 

володіння розмовною та професійною англійською мовою. На сьогодні це 

також важливий момент у розвитку сучасного успішного бізнесу, а концепція 

вивчення англійської мови, упроваджена у вашому закладі, дозволить 
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використовувати її для налагодження нових зв’язків та поширення бізнесу на 

міжнародний рівень. 

Я розумію, що навчання в Донецькому державному університеті 

внутрішніх справ буде непростим, вимагатиме відповідальності та значних 

зусиль, водночас уважаю, що зможу протистояти будь-яким проблемам, з 

якими зіткнуся, та отримаю максимум знань та досвіду завдяки цій 

спеціальності. Я зможу не лише добре навчатися, а й сподіваюся стати гідним 

членом студентського товариства. 

Дякую за Вашу увагу та присвячений мені час. 

 

 

Із повагою   ________________          Іван СИТНИК 

      (підпис) 

 

Цей приклад наведений для ознайомлення із загальними принципами 

написання мотиваційного листа. НЕ КОПІЮЙТЕ ТЕКСТ ЦЬОГО ЛИСТА І 

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЙОГО ПРИ ВСТУПІ ДО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ 

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 вищої освіти. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

 

Мотиваційний лист не буде окремо оцінений комісією з оцінювання 

мотиваційних листів, водночас він є обов’язковим для написання для вступу до 

закладів вищої освіти України вступника, який буде вступати для здобуття 

освіти за кошти фізичних та/ або юридичних осіб на певні спеціальності 

відповідно до правил прийому. 

У разі, якщо кількість поданих абітурієнтами мотиваційних листів 

перевищує ліцензійний обсяг набору на спеціальність, їх рейтинг формується 
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на основі середнього балу свідоцтва про повну загальну середню освіту за 

200 бальною шкалою. 
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