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ВИМОГИ
до написання МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА

Мотиваційний лист -  це діловий документ, що складається і 
подається вступником до закладу освіти, в якому пояснюються причини, 
через які вступник вважає себе найкращим кандидатом для вступу на 
відповідну навчальну програму.

Мотиваційний лист оформлюється на папері формату А4; обсяг 1-2 
сторінки; документ Word; шрифт -  TimesNewRoman, 14 кегль; 
міжрядковий інтервал -  1,5; вирівнювання тексту по ширині. Текст слід 
розбити на абзаци; абзацний відступ -  1 см.

Структура мотиваційного листа містить «шапку», звертання, вступ, 
основну частину та заключну частину.

У правому верхньому куті листа розташовується «шапка» -  частина 
листа, де містяться відомості про адресата (посада, назва закладу освіти, 
прізвище, ініціали особи, якій адресується лист) та адресанта (прізвище, 
ім’я та по батькові, адреса для кореспонденції, електронна адреса, номер 
телефону).

Звертання до адресата в шанобливій формі розташовується через 
один рядок після «шапки», виділяється напівжирним шрифтом та/або 
курсивом і вирівнюється по центру.

Вступ починається з абзацу, через один рядок після звертання. 
Викладається мета і причина написання мотиваційного листа (чому 
вступник обрав саме цей заклад освіти, саме цю спеціальність; як навчання 
в закладі сприятиме його професійному розвитку і зростанню; які 
перспективи щодо реалізації себе в обраній професії після завершення 
навчання).

З нового абзацу розпочинається основна частина, що може 
складатися з двох-трьох абзаців. У ній описують факти, які можуть 
позитивно вплинути на вирішення питання про зарахування на навчання: 

здобутки, що будуть корисними для навчання за фахом (успіхи в 
навчанні, участь у проектах, майстер-класах, тренінгах, володіння



іноземними мовами, волонтерство, досвід роботи та інші -  бажано додати 
до листа);

здобуті знання та навички, які допоможуть у навчанні на обраній 
спеціальності;

високі академічні результати з певних предметів, які пов’язані з 
освітньою програмою.

Важливою складовою мотиваційного листа може бути інформація про 
соціальні навички, необхідні для здобуття окремих професій та подальшої 
успішної роботи за фахом (наприклад, психологом, педагогом, юристом, 
маркетологом тощо) та ваша перспективність як майбутнього фахівця 
(пропозиції щодо працевлаштування, зв’язок із закладом освіти після 
закінчення навчання тощо).

З нового абзацу пишеться заключна частіша, в якій формулюється 
підсумок (2-3 речення), що підтверджує готовність вступника навчатися і 
вказує на впевненість у правильному виборі.

Мотиваційний лист завершується словами: 3 повагою. Далі -  повне 
ім’я та прізвище. Завіряти печаткою не потрібно.

Мотиваційний лист повинен бути лаконічним, чітко структурованим, 
авторським, простим у викладі та орфографічно, пунктуаційно і 
стилістично правильним. Кожен абзац має містити певну концепцію. Не 
слід писати довгими реченнями. Послідовність, логічність та 
аргументованість викладу -  це головне.

Це різновид ділової кореспонденції, яка має офіційно-діловий стиль, 
тому неприпустимі емоції, образність, ліричні відступи, літературні 
приклади.

Мотиваційний лист -  це ваш шанс представити себе як вмотивовану, 
яскраву та дуже здібну особистість, готову вступити до закладу освіти / на 
освітню програму / курс. Зробіть свій лист яскравим особистим описом 
вашого унікального «я», щоб показати, хто ви є і чому ви хочете, щоб вас 
прийняли на навчання. Ви маєте описати перспективу, як плануєте 
застосувати набуті знання, і пояснити, чому заклад освіти має піти вам 
назустріч і зарахувати вас на навчання.
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Критерії оцінювання мотиваційного листа

*** Найвищий ступінь оцінки, де враховано всі вимоги до написання 
мотиваційного листа:

- дотримання структури мотиваційного листа;
- дотримання правил оформлення документа Word та обсягу;
- оригінальність мислення;
- лаконічність;
- логічний виклад матеріалу;
- стриманість;
- правдивість наведених фактів;
- перспективи (пропозиції щодо працевлаштування, зв’язок із 

закладом освіти після закінчення навчання та інші);
- дотримання правил орфографії, пунктуації та стилістики.

*

** Середній ступінь оцінки, де враховано деякі вимоги до написання 
мотиваційного листа:

- дотримання структури мотиваційного листа;
- дотримання правил оформлення документа Word та обсягу;
- лаконічність;
- логічний виклад матеріалу;
- стриманість;
- перспективи (пропозиції щодо працевлаштування, зв’язок із 

закладом освіти після закінчення навчання та інші);
- дотримання правил орфографії, пунктуації та стилістики.

* Найнижчий ступінь оцінки, де враховано кілька вимог до написання 
мотиваційного листа:

- дотримання структури мотиваційного листа;
- дотримання правил оформлення документа Word та обсягу;
- лаконічність;
- перспективи (пропозиції щодо працевлаштування, зв’язок із 

закладом освіти після закінчення навчання та інші).
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Шановна Валентино Павлівно!

Пишу цей мотиваційний лист, бо хочу стати частиною великої 

коледжанської родини КППФК імені Антона Макаренка, а саме навчатися 

за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр», за 

спеціальністю «Професійна освіта. Аграрне виробництво, переробка
я

сільськогосподарської продукції та харчові технології». Знаю, що коледж 

відзначив 75-річчя від дня заснування і має великий досвід у професійній 

підготовці педагогічних фахівців, а гасло його звучить так: «Навчання
і

спрямоване на практичну дію, навчайся -  навчаючи!» Серед Ваших 

випускників багато успішних та відомих фахівців, якими дійсно можна 

пишатися. Це мені дуже імпонує, надихає та мотивує навчатися саме у 

Вас.
/

Я, Іваненко Олена Сергіївна, випускниця ВПУ 33 м. Києва за 

професією «Кухар». Обрала цю професію свідомо, оскільки дуже люблю 

готувати, навчилася від бабусі та перейняла її кулінарні секрети, а згодом 

в училищі набула нових знань з технології приготування їжі. Розширила 

свої знання про кулінарні техніки, тенденції та різноманітність страв 

народів світу.
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Під час практики в різних закладах харчування («Пузата Хата», 

«Євразія», «Руккола») я здобула практичні вміння як в приготуванні страв, 

так і вміння працювати в колективі, вирішувати конфліктні ситуації та 

ефективному спілкуванні з колегами. Отримала високі оцінки моїх 

професійних знань, особистіших якостей та гарні рекомендації від 

роботодавців.

На випускному курсі брала участь у фаховому конкурсі кухарів, 

проводила майстер-клас з приготування вареників з різними начинками. 

Цей конкурс дав мені змогу виявити свої педагогічні здібності: просто і 

цікаво пояснити процес приготування вареників, показати учасникам, як 

готувати, нарізати начинки, створити гарний робочий настрій та 

організувати робоче місце. Журі конкурсу високо оцінило мою участь та 

рекомендувало мені ‘вступити до фахового закладу освіти, щоб 

розвиватись далі та передавати свої знання майбутнім фахівцям.

Про КППФК імені Антона Макаренка я дізналася під час практики в 

ресторані «Пузата Хата» від здобувачів освіти коледжу, які теж проходили 

практичне навчання. Згодом переглянула сайт коледжу та більш детально 

ознайомилась з організацією освітнього процесу, умовами навчання та 

фотоальбомами, що .відображають життя великої родини. Я ще більше 

впевнена у своєму бажанні отримувати знання з педагогіки, психології, 

методики, щоб в подальшому мати можливість працювати майстром 

виробничого навчання та передавати власний досвід і знання наступному 

поколінню.

Я хочу подякувати Вам за час і зусилля, які Ви вклали у розгляд 

мого листа. З нетерпінням очікую Вашого рішення та запевняю Вас, що я 

повністю готова і щиро прагну стати здобувачем освіти Київського 

професійно-педагогічного фахового коледжу імені Антона Макаренка.

З повагою Олена ІВАНЕНКО
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Шановна Валентино Павлівно! 

 

Звертаюсь з проханням розглянути мотиваційний лист щодо 

бажаного вступу до закладу освіти за освітньо-професійним ступенем 

«фаховий молодший бакалавр», за спеціальністю «Професійна освіта. 

Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та 

харчові технології». Я знаю, що коледж нещодавно відзначив 75-річчя від 

дня заснування і має великий досвід у професійній підготовці 

педагогічних працівників, а гасло його звучить так: «Навчання спрямоване 

на практичну дію, навчайся – навчаючи!»  

Я, Іваненко Олена Сергіївна, випускниця ВПУ 33 м. Києва за 

професією «Кухар». Обрала цю професію свідомо, оскільки дуже люблю 

готувати, навчилася від бабусі та перейняла її кулінарні секрети, а згодом 

в училищі набула нових знань з технології приготування їжі. Розширила 

свої знання про кулінарні техніки, тенденції та різноманітність страв 

народів світу.  

Під час практики в різних закладах харчування («Пузата Хата», 

«Євразія», «Рукола») я здобула практичні вміння працювати в колективі, 

вирішувати конфліктні ситуації та ефективному спілкуванні з колегами. 
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Отримала високі оцінки моїх професійних знань, особистісних якостей та 

гарні рекомендації від роботодавців. 

На випускному курсі брала участь у фаховому конкурсі кухарів, 

проводила майстер-клас. Цей конкурс дав мені змогу виявити свої 

педагогічні здібності: індивідуальний підхід, наполегливість, вміння 

пояснити. Журі конкурсу високо оцінило мою участь та рекомендувало 

мені вступити до фахового закладу освіти, щоб розвиватись далі та 

передавати свої знання майбутнім фахівцям. 

Про КППФК імені Антона Макаренка я дізналася під час 

практичного навчання в ресторані «Пузата Хата» від студентів коледжу, 

які теж проходили практику. Згодом переглянула сайт коледжу та більш 

детально ознайомилась з організацією освітнього процесу, умовами 

навчання та фотоальбомами. Я ще більше впевнена у своєму бажанні 

отримувати знання з педагогіки, психології, методики, щоб в подальшому 

мати можливість працювати майстром виробничого навчання та 

передавати власний досвід  наступному поколінню. 

Хочу подякувати Вам за час і зусилля, які Ви вклали у розгляд мого 

листа. З нетерпінням очікую Вашого рішення та запевняю Вас, що 

повністю готова і щиро прагну стати студентом Київського професійно-

педагогічного фахового коледжу імені Антона Макаренка. 

 

З повагою Олена ІВАНЕНКО 
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Шановна Валентино Павлівно! 

 

Прошу розглянути мотиваційного листа щодо бажаного вступу до коледжу за 

освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю 

«Право». 

Я, Іванченко Іванка Іванівна, цьогоріч закінчила школу №207 м. Києва та 

здобула базову середню освіту (загальну середню освіту). Спеціальність «Право» 

обрала свідомо, оскільки моя мама (тато, брат, сестра, дядько, тітка, хрещена і 

т.д.) має юридичну освіту (працює в правоохоронних органах) і тому мені відома вся 

специфіка професії юриста. 

Крім того, під час навчання виявляла інтерес до історії, державотворення, засад 

громадянського суспільства. Завжди виступала за правду і справедливість, а коли 

серед друзів чи однолітків виникали суперечки, виступала посередником, 

намагаючись їх примирити. 

За словами класного керівника, однокласників та знайомих, маю веселу та 

позитивну вдачу, є доброю, впевненою в собі, доброзичливою, маю організаторські 

здібності. У школі була старостою класу, активно брала участь у житті школі, 

займалася творчістю, перемагала (приймала участь) в конкурсах (вказати в яких, 

якщо такі були). Маю активну громадську позицію, є патріоткою України, вболіваю 

за майбутнє Батьківщини. 

Про КППФК імені Антона Макаренка дізналася від мами, яка тут також 

здобувала освіту, тому б хотілося продовжити традицію (від брата, друзів, 
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знайомих, з Фейсбуку, випадково проходячи повз нього). Переглянувши сайт коледжу 

та познайомившись з його історією, ще більше впевнилася у своєму бажанні 

навчатися саме тут. Я планую стати відомим юристом (адвокатом / захисником / 

суддею Конституційного (Верховного) суду / суддею Європейського суду з прав 

людини / Генеральним прокурором), тому була б рада розпочати цей свій шлях у 

стінах Вашого коледжу. 

Хочу подякувати Вам за час і зусилля, які Ви приділили мені, розглянувши 

мого листа. З нетерпінням очікую Вашого рішення і початку нашої співпраці. 

Запевняю Вас, що повністю готова і щиро прагну стати студенткою Київського 

професійно-педагогічного фахового коледжу імені Антона Макаренка. 

 

З повагою Олена ІВАНЧЕНКО 



ЗРАЗОК  

Голові Приймальної  комісії 

КППФК імені Антона Макаренка 

Кондратьєвій В.П. 

Іваненко Олени Сергіївни 

м. Київ, вул. Жмеринська, 

буд. 7, кв. 24 

lekker.fe@ukr.net 

+380963214537 

 

Шановна Валентино Павлівно! 

 

Я, Іваненко Олена, випускниця школи №102 м. Києва, бажаю 

вступити до Вашого закладу освіти. Прошу розглянути мій мотиваційний 

лист щодо омріяного вступу до КППФК імені Антона Макаренка за 

освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» за 

спеціальністю «Маркетинг». У школі нам проводили різні тестування і на 

останньому році навчання до нас приходили викладачі із закладів освіти, 

розповідаючи про різні спеціальності. Але мене захопила саме ця. 

Від своїх друзів, які навчаються у Вашому закладі, дізналася про 

можливість набуття практичного досвіду у навчальній фірмі в коледжі. Це 

мене зацікавило, адже таким чином я зможу і спробувати себе в ролі 

маркетолога до того, як закінчу навчання. А по закінченню знатиму, з чим 

працювати на реальній роботі.  

Я свідомо обрала саме Ваш заклад, оскільки маю творчі здібності, 

неодноразово організовуючи різні культурно-масові заходи в школі, що 

підтверджується подяками керівництва школи. Мені дуже сподобалося 

займатися рекламуванням цих заходів, тому хотіла б на професійному 

рівні отримати навики маркетингової діяльності.  
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Під час навчання в школі я неодноразово брала участь в тренінгах 

економічного спрямування: з фінансової грамотності, організації Інтернет-

маркетингу, застосування ІТ в торгівлі та інших. Це дало мені змогу 

зрозуміти, що маркетинг для мене досить цікавий. І я хотіла б отримати 

знання з цієї спеціальності для подальшої роботи в цій сфері. 

У період повномасштабної війни з березня почала допомагати своїм 

батькам, які займаються волонтерством. У мої обов’язки входить аналіз 

ринку продуктів (вибір дешевих ринків та розрахунок альтернативних 

витрат і підбір можливих варіантів товарів). Таким чином, вносячи свою 

частку в перемогу України, я здобуваю досвід аналізу ринку. І це мені 

дуже подобається. Хотіла б і в подальшому займатися подібним аналізом, 

але на професійному рівні.  

Дякую Вам за використаний час при розгляді мого листа. Запевняю, 

що я буду гідною студенткою Київського професійно-педагогічного 

фахового коледжу імені Антона Макаренка. З нетерпінням очікую Вашого 

рішення щодо прийняття мене до чмсла студентів. 

 

З повагою, Олена ІВАНЕНКО 



ЗРАЗОК 

Голові Приймальної  комісії 

КППФК імені Антона Макаренка 

Кондратьєвій В.П. 

Власюк Миколи Івановича 

м. Київ, вул. Пшенична, 

буд. 27, кв. 82 

nivlasyk@ukr.net 

+380984362387 

 

Шановна Валентино Павлівно! 

 

Звертаюсь Із проханням розглянути мій мотиваційний лист та 

прийняти позитивне рішення щодо мого зарахування до закладу освіти за 

освітньо-професійним ступенем «бакалавр», за спеціальністю «Право». 

Вступ на цю спеціальність є моїм шансом збагатити свої знання, зрости 

особисто і професійно та зробити свій внесок у розвиток людства, 

захищаючи фундаментальні права і свободи людини і громадянина як в 

Україні, так і закордоном. 

У цьому році я закінчив коледж за освітньо-професійним ступенем 

"фаховий молодший бакалавр" за спеціальністю 081 «Право». Прагну 

здобути вищу освіту саме в КППФК імені Антона Макаренка, тому що це 

провідний державний заклад фахової передвищої освіти в м. Києві, який 

готує юристів з 1996 року. У майбутньому я прагну стати відомим 

адвокатом та захищати права громадян України. 

Загалом в коледжі я навчався 4 роки, знаю організацію освітнього 

процесу, педагогічний колектив, був активним учасником студентського 

самоврядування. Брав участь у різноманітних заходах як патріотичного, 
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так і професійного спрямування (працював у редколегії газети "Pro bono", 

надавав правові консультації студентам коледжу в Юридичній клініці). 

Крім того, під час навчання виявляв інтерес до історії, 

державотворення, засад громадянського суспільства. Завжди виступав за 

правду і справедливість, а коли серед друзів чи однолітків виникали 

суперечки, виступав посередником, намагаючись їх примирити. 

За словами класного керівника, однокласників та знайомих, маю 

веселу та позитивну вдачу, є добрим, впевненим у собі, доброзичливим, 

маю організаторські здібності, активну громадянську позицію, є патріотом 

України, вболіваю за майбутнє Батьківщини. 

Під час практики в Апеляційному суді м. Києва сформував навички, 

необхідні юристові: організованість, толерантність, відповідальність, 

наполегливість. Зрозумів, що хочу приносити користь суспільству, 

Батьківщині, захищаючи права та свободи її людей. 

Я впевнений, що знання, які отримаю, навчаючись в коледжі, зможу 

застосовувати в майбутньому для того, щоб стати справжнім фахівцем у 

галузі права. 

Дякую Вам за час і зусилля, які Ви вклали у розгляд мого 

мотиваційного листа. Запевняю Вас, що повністю готовий продовжити 

здобувати освіту і щиро прагну стати студентом Київського професійно-

педагогічного фахового коледжу імені Антона Макаренка. 

 

З повагою Микола ВЛАСЮК 



ЗРАЗОК 

Голові Приймальної  комісії 

КППФК імені Антона Макаренка 

Кондратьєвій В.П. 

Власюк Миколи Івановича 

м. Київ, вул. Пшенична, 

буд. 27, кв. 82 

nivlasyk@ukr.net 

+380984362387 

 

Шановна Валентино Павлівно! 

 

Звертаюсь з проханням розглянути мій мотиваційний лист та 

прийняти позитивне рішення щодо мого зарахування до закладу освіти за 

освітньо-професійним ступенем «бакалавр», за спеціальністю 

«Професійна освіта. Цифрові технології».  

У цьому році я закінчив коледж за освітньо-професійним ступенем 

"фаховий молодший бакалавр", за спеціальністю 015.39 «Професійна 

освіта. Цифрові технології». Прагну здобути вищу освіту саме в КППФК 

імені Антона Макаренка, тому що це провідний державний заклад фахової 

передвищої освіти в м. Києві, який готує педагогічних працівників для 

професійної освіти України. У майбутньому я прагну стати директором 

ВПУ та модернізувати систему професійної освіти. 

Загалом в коледжі я навчався 5 років, з кваліфікованого робітника до 

фахового молодшого бакалавра. Знаю організацію освітнього процесу, 

педагогічний колектив. Набув професійних компетентностей як майбутній 

майстер виробничого навчання. 

Викладацький колектив коледжу мотивував мене на здобуття вищої 

освіти – я брав участь у міській олімпіаді з інформатики та комп'ютерної 
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техніки (маю сертифікат); виступив на студентській конференції з 

доповіддю "Електронні освітні ресурси в професійній діяльності". Добре 

володію англійською мовою, займаюсь самоосвітою на іноземних 

навчальних платформах. 

У коледжі був активним учасником студентського самоврядування. 

Брав участь у різноманітних заходах як патріотичного, так і професійного 

спрямування (зняв ряд відеороликів зі студентського життя для інстаграм-

каналу СПК, віртуальну екскурсію коледжем). 

Під час практики в ЗОШ №222 м. Києва відпрацював навички, 

необхідні педагогові: стресостійкість, організованість, самоконтроль, 

володіння методикою викладання. Провів профорієнтаційну роботу для 

вступу випускників школи до нашого закладу освіти. Зрозумів, що хочу і 

можу передавати набуті знання наступним здобувачам освіти. 

Дякую Вам за час і зусилля, які Ви вклали у розгляд мого 

мотиваційного листа. Запевняю Вас, що повністю готовий продовжити 

здобувати освіту і щиро прагну стати студентом Київського професійно-

педагогічного фахового коледжу імені Антона Макаренка. 

 

З повагою Микола ВЛАСЮК 



ЗРАЗОК 

Голові Приймальної  комісії 

КППФК імені Антона Макаренка 

Кондратьєвій В.П. 

Власюк Миколи Івановича 

м. Київ, вул. Пшенична, 

буд. 27, кв. 82 

nivlasyk@ukr.net 

+380984362387 

 

Шановна Валентино Павлівно! 

 

Звертаюсь із проханням розглянути мій мотиваційний лист та 

прийняти позитивне рішення щодо мого зарахування до закладу освіти за 

освітньо-професійним ступенем «бакалавр», за спеціальністю 

«Маркетинг». Вступ на цю спеціальність є моїм шансом збагатити свої 

знання, зрости особисто і професійно та зробити свій внесок у розвиток 

економіки нашої Батьківщини. 

У цьому році я закінчив коледж за освітньо-професійним ступенем 

"фаховий молодший бакалавр" за спеціальністю «Маркетинг». Прагну 

продовжити здобувати вищу освіту саме в нашому коледжі, який став 

рідним. У майбутньому прагну започаткувати власну справу, стати 

підприємцем і реалізовувати найкращі українські товари в Європі. 

Навчаючись в коледжі 3 роки, я сформувався як особистість, став 

відповідальним, організованим, креативним, комунікабельним. Маю 

досвід розробки бізнес-планів, рекламних акцій, оформлення рекламної 

продукції, маю високі оцінки з економіки підприємства, фінансового 

обліку, менеджменту та маркетингу. Брав участь У Тижнях економічних 

дисциплін, студентських конференціях, пройшов тренінг з особистісної 
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мотивації (отримав сертифікат). Гарно володію англійською мовою, 

закінчив мовні курси (отримав сертифікат). 

Активно працював у студентському парламенті коледжу, займався 

зовнішніми зв'язками з іншими закладами освіти, Шевченківською 

державною адміністрацією у м. Києві та КМДА. Працював волонтером на 

масових спортивних заходах, що відбувалися в Києві (Пробіг під 

каштанами, Київський марафон, велопробіги та ін.). Легко знаходжу 

спільну мову з людьми, доброзичливий, порядний, відповідальний. 

Під час практики в ТЦ "Епіцентр" У Голосіївському районі м. Києва 

здобув навички роботи в колективі, набув управлінських компетенцій, 

ознайомився з різноманіттям товарів на нашому ринку та впевнився у 

правильному виборі своєї професії. 

Я впевнений, що знання, які отримаю, навчаючись в коледжі, зможу 

застосовувати в майбутньому для того, щоб стати  справжнім фахівцем у 

галузі економіки. 

Дякую Вам за час і зусилля, які Ви вклали у розгляд мого 

мотиваційного листа. Запевняю Вас, що повністю готовий продовжити 

здобувати освіту і щиро прагну стати студентом Київського професійно-

педагогічного фахового коледжу імені Антона Макаренка. 

 

З повагою Микола ВЛАСЮК 


