


МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 
Мотиваційний лист – це документ, який пише та подає під час вступу 

абітурієнт. Це есе, в якому необхідно чітко пояснити: чому ви хочете 

навчатися у ВСП «Маслівський аграрний фаховий коледж БНАУ» і 

вважаєте себе найкращим кандидатом для вступу? Пояснення має бути 

максимально переконливим і креативним, щоб дійсно зацікавити приймальну 

комісію. 

Лист має бути написаний за структурою: 

 «Шапка» - частина листа, де містяться відомості про адресата та 

адресанта. Розташовується у правому верхньому куті листа. 

Шанобливе звертання є важливою складовою мотиваційного листа. Воно 

надає листу офіційного характеру та привертає увагу адресата. 

 «Вступ». Розміщується через один рядок після звернення. У цьому абзаці 

вступник вказує мету і причину написання. Варто коротко пояснити, чому 

вступник обрав для навчання саме цю освітню програму. 

 «Основна частина». Ця частина починається з другого абзацу 

мотиваційного листа і може складатися з двох-трьох абзаців. ЇЇ вступник може 

розпочати з характеристики професійних цілей, описати, що саме його 

цікавить в обраній ним професії. У цій частині доречно було б описати звої 

здобутки, знання та навички, які допоможуть у навчанні за обраною освітньою 

програмою, а також академічні результати з певних предметів. 

 «Висновок». Короткий підсумок у два-три речення, які підтверджують 

готовність вступника навчатися, вказують на його впевненість у правильному 

виборі освітньої програми. 

 
Вимоги до написання мотиваційного листа: 

 обсяг – не менше 1 і не більше 2 сторінок, формат - А4, кегль шрифту - 

14, інтервал між рядками – 1,15, поля: ліве – 3 см, праве – 1,5 см, верхнє і нижнє 

– 2 см; 

 чітка структура спростить прочитання листа. Заздалегідь продуманий 

план дозволить конкретно вказати на значимі аспекти проблеми; 

 лаконічність, конкретність, правдиві факти та досягнення, без зайвого 

хизування; 

 неприпустимість емоцій, сленгу. Лист не повинен мати емоційного 

відтінку, але стриманість, розважливість, серйозність, практичність – 

обов’язкові; 

 неприпустима наявність орфографічних і стилістичних помилок. 



Підготовлений Мотиваційний лист подається через електронний 

кабінет вступника або шляхом його надсилання на електронну пошту 

коледж admission.mak@gmail.com, з обов’язковим зазначенням у темі 

електронного листа ПІП і назви «Мотиваційний лист». У назві файлу 

вказати : прізвище та ініціали, нижнє підкреслення, МЛ (наприклад: 

Петренко СВ_МЛ). 

 

 
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА 

 
 

Рівні Виконання умов структури та порядку написання листа 

Високий 

(відмінно) 

Робота відповідає усім вимогам щодо написання 

мотиваційного листа. У листі наявна чітка структура, що 

відповідає визначеним вимогам до написання. Лист відповідає 

вимогам офіційно-ділового стилю. 

У повному обсязі розкрито та обґрунтовано вибір 

вступником спеціальності та ЗВО. Вступник демонструє 

визначеність мотиваційної сфери щодо майбутньої професії, 

роздуми щодо правильності професійного самовизначення, 

здатність до самореалізації у професії та бачення себе у 

перспективі як успішного, конкурентоспроможного фахівця. 

Проаналізовано досягнення особистості. 

Виклад основного змісту листа послідовний, логічний, 

цілісний. Наведено приклади, які спонукали вступника до 

вибору цього фаху. Відсутні орфографічні, стилістичні та 

пунктуаційні помилки. 

Середній 

(добре) 

Вступник частково демонструє визначеність мотиваційної 

сфери щодо майбутньої професії; відсутнє (недостатньо 

обґрунтоване) бачення себе у перспективі як успішного, 

конкурентоспроможного фахівця. В основному структуру щодо 

вимог написання мотиваційного листа дотримано. Лист 

відповідає вимогам офіційно-ділового стилю з незначними 

порушеннями (2-3 лексичні помилки). Особисті досягнення та 

якості розкриті поверхово. Наявні незначні порушення 

логічності, що не суперечить точності викладу думки. 

Допущено    3-6     орфографічних      помилок     та     2-4 

пунктуаційних помилки. 

Низький 

(задовільно) 

Вступник чітко не визначив мотиваційну сферу щодо 

майбутньої професії; не обґрунтував бачення себе у 



 перспективі як успішного, конкурентоспроможного фахівця. У 

листі не дотримано структури щодо вимог написання 

мотиваційного листа. У тексті листа відсутнє пояснення 

вступника щодо планів застосування здобутих під час навчання 

знань та навичок. Низький рівень усвідомлення вибору 

вступником спеціальності та ЗВО. Порушено логіку викладу 

основного змісту листа. Наявні стилістичні помилки, 

більше 6 орфографічних та 4 пунктуаційних помилок. 
 

 
 

Практичні поради щодо написання мотиваційного листа 

 
Як розпочати мотиваційний лист? У першому абзаці опишіть причину 

вашого звернення в коледж. З яким наміром, чому хочете вступити саме на цю 

спеціальність. Можливо, у вас є цікава історія пов’язана з прийняттям 

рішення. Знайдіть дійсно важливі для себе причини. 

Розпишіть свої основні цілі, пов’язані з вашою майбутньою освітою. 

У цьому пункті потрібно дуже чітко пояснити завдання, які ви ставите перед 

собою. Що принесе в майбутньому досягнення цих цілей? Які навички, набуті 

під час навчання, допоможуть вам? Конкретизуйте цілі, адже ви пишете саме 

мотиваційний лист до коледжу, а не просто есе. 

Вкажіть, чому вирішили подавати документи саме в наш коледж. 

Розкажіть про ті переваги коледжу, які вас зацікавили. Чим цей заклад, на вашу 

думку, відрізняється від інших, чим приваблює. Може, ви хочете вчитися в 

конкретних викладачів? 

Обов’язково напишіть, як коледж може допомогти в досягненні ваших 

цілей. Тільки не переписуйте пропозиції з сайту навчального закладу! 

Опишіть ваш досвід, пов’язаний з вибраною спеціальністю. Можливо, 

ви вже займалися певним видом діяльності у відповідній сфері, навчалися на 

курсах, брали участь у важливих заходах, практикувалися. Опишіть достойні 

приклади в мотиваційному листі. 

Особиста характеристика. Якими необхідними якостями для даної 

спеціальності ви володієте? Перед тим, як написати мотиваційний лист, варто 

ретельно обміркувати це. Не потрібно писати все і одразу. Досить виділити 

кілька важливих характеристик, які дійсно впливають на ефективність у 

навчанні. Наприклад, пунктуальність, комунікабельність, самостійність і т.д. 



Дуже важливо підтверджувати ці якості вашими вчинками: призові місця 

на тематичних конкурсах, олімпіадах, участь в різних форумах, публікації 

ваших робіт та інше. 

Зразок написання мотиваційного листа 

 
                                                          Відокремлений структурний підрозділ                                                 

                                                              «Маслівський аграрний фаховий коледж  

                                                         ім. П.Х. Гаркавого Білоцерківського  

                                                               національного аграрного університету»  

                                                Фурманов Роман Валерійович 

                                           вул. Миру буд. 21 с.Ємчиха   

                                                             Обухівський район,.Київської області  

          (0964782410 romanfurmanov15@gmail.com) 

 

Шановна приймальна комісіє! 

 Я пишу цього мотиваційного листа, оскільки зацікавлений у вступі на 

освітньо-професійну програму 201 «Агрономія»  Спеціалізація «Організація та 

технологія ведення фермерського господарства». Я завжди цікавився та 

захоплювався агрономією, і тому у школі посилено вивчав предмети, які є 

необхідними для професії агронома: біологію та хімію. 

Агрономія – основна галузь сільського господарства України, що має 

велике значення у забезпеченні населення продуктами харчування.  На мою 

думку, професія агроном є надзвичайно складною, але дуже важливою для 

суспільства, адже основне його завдання – управління сільськогосподарським 

виробництвом та його вдосконалення. 

Після навчання я зможу реалізувати себе, як співробітник у аграрних 

підприємствах, на посаді головного агронома або помічника агронома в галузі: 

рослинництва, плодівництва, овочівництва, захисту рослин, насінництва. 

При виборі спеціальності для отримання майбутньої професії, я керуюся 

своєю схильністю до природничих наук та бажанням працювати на землі. До того 

ж обізнані спеціалісти у даній галузі мають можливість до гарантованого 

працевлаштування з достойною заробітною платою. 



На завершення хочу сказати, що я щиро прагну навчатися за спеціальністю 

«Агрономія» Спеціалізація «Організація та технологія ведення фермерського 

господарства» щоб навчитися розв’язувати та вирішувати  складні задачі і 

проблеми у сфері агрономії. Я переконаний у тому, що навчання саме у вашому 

коледжі найкращим чином сприятиме моєму розвитку як фахівця з агрономії 

високого рівня.  

 

Дуже дякую, що розглянули мою заяву і сподіваюсь на Вашу позитивну 

відповідь. 

 

 
З повагою,    
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