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I. Загальні положення 

1.1  Порядком прийому на навчання до закладів фахової 

передвищої освіти у 2022 році передбачено складовою пакета 

документів мотиваційний лист, який вступник подає разом із заявою. 

На різні спеціальності вступник подає різні заяви і, відповідно, різні 

мотиваційні листи. 

1.2.   Положення про мотиваційний лист вступника (далі 

Положення) визначає порядок подання, рекомендації щодо 

оформлення та структури, критерії оцінювання мотиваційних листів, 

розкриває порядок вступу за мотиваційним листом до 

Відокремленого структурного підрозділу «Ковельський промислово-

економічний фаховий коледж Луцького національного технічного 

університету»  (далі ВСП«КПЕФК ЛНТУ»)  

1.3. Дане Положення розроблено на основі Законів України 

«Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», Порядку прийому на 

навчання до закладів фахової передвищої освіти у 2022 році, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

20.04.2022р №364 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 

03.05.2022р. №486/37822 (далі Порядок прийому), Правил прийому 

на навчання у ВСП «КПЕФК ЛНТУ» в 2022 році, затверджених 

вченою радою ЛНТУ (26 травня 2022 р., протокол № 10).  

1.4. Положення про мотиваційний лист вступника 

затверджується педагогічною радою ВСП«КПЕФК ЛНТУ» і діє 

протягом вступної кампанії 2022 року. 

1.5. Мотиваційний лист вступник додає до заяви та подає в 

електронному вигляді або паперовій формі (для осіб, які подають 

заяву в паперовій формі). 

1.6. Мотиваційний лист – 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 

(грамоти, дипломи, медалі тощо). 

1.7. Метою впровадження мотиваційного листа є стимулювання 

випускників до відповідального вибору закладу освіти, спеціальності 

та освітньої програми. 

1.8. Розгляд мотиваційних листів здійснює Приймальна комісія. 
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Для забезпечення розгляду мотиваційних листів можуть 

залучатися педагогічні та науково-педагогічні працівники ВСП 

«КПЕФК ЛНТУ». Персональний склад працівників, залучених до 

розгляду мотиваційних листів, визначає голова Приймальної комісії 

ВСП «КПЕФК ЛНТУ». 

1.9. Приймальна комісія ВСП «КПЕФК ЛНТУ» забезпечує 

вивантаження листів з ЄДЕБО та передання їх на розгляд. 

1.10. Мотиваційний лист розкриває основні здобутки вступника 

та обґрунтовує мотивацію вступника щодо вступу та подальшого 

навчання у ВСП «КПЕФК ЛНТУ». 

1.11. Мотиваційний лист є необхідним документом для 

конкурсного відбору на навчання для здобуття фахової передвищої 

освіти за денною або заочною формою здобуття освіти, державним 

замовленням, контрактною формою фінансування (за кошти фізичних 

або юридичних осіб) на основі базової та повної (профільної) 

загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня 

кваліфікованого робітника, освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, будь-якого ступеня вищої освіти. 

1.12. Мотиваційний лист пишеться в офіційно-діловому стилі, 

текст має бути логічно викладений, чіткий, стислий, містити 

правдиву інформацію.  

 

ІІ. Вступ за мотиваційним листом 

2.1. Мотиваційний лист подають вступники на основі базової 

(9кл) і повної (11кл) загальної середньої освіти, як денної так і 

заочної форм здобуття освіти,  незалежно від того, чи вступають вони 

на місця держзамовлення,  чи на місця за кошти фізичних або 

юридичних осіб. 

2.2. Мотиваційний лист подається окремо до кожної заяви. 

Вступник може використовувати повністю або частково однаковий 

текст мотиваційних листів. 

2.3. Текст мотиваційного листа в електронній формі вступник 

може набрати або скопіювати у відповідне поле в кабінеті вступника. 

2.4. У випадку, коли у вступників, які претендують на місця 

держзамовлення однаковий конкурсний бал, під час формування 

рейтингового списку беруться до уваги мотиваційні листи. 
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2.5. Коли кількість вступників, які претендують на місця за 

кошти фізичних або юридичних осіб, в межах ліцензованого обсягу, 

то рейтинговий список формується в алфавітному порядку без 

розгляду мотиваційних листів. 

2.6. У випадку, коли кількість вступників, як денної так і заочної 

форм здобуття освіти, які претендують на місця за кошти фізичних 

або юридичних осіб, перевищує ліцензований обсяг, то рейтинговий 

список формується тільки на основі мотиваційних листів. 

2.7. Рейтингові списки вступників формуються окремо. 

Рейтинговий список вступників, які вступають на основі 

вступних випробувань на навчання за кошти державного або 

місцевого бюджету, формується на основі конкурсного бала за 

кожною конкурсною пропозицією з урахуванням викладеного у.п. 

2.4. 

Рейтинговий список вступників, які вступають на навчання за 

кошти фізичних або юридичних осіб, формується тільки за 

результатами розгляду мотиваційних листів. 

2.8. Приймальна комісія розглядає мотиваційні листи і формує 

рейтинговий список, залежного від рівня мотивованості вступників. 

Оцінювання мотиваційних листів за бальною системою не 

передбачено. Бали в ЄДЕБО за результатами розгляду мотиваційних 

листів не вносяться. 

 

IІI. Рекомендації до написання мотиваційного листа 

3.1. Мотиваційний лист – документ, у якому абітурієнт має 

сформувати позитивне перше враження, описати, чому він хоче 

навчатися у ВСП «КПЕФК ЛНТУ» та чому саме його мають 

зарахувати. Отже, мотиваційний лист має дати відповіді на такі 

ключові запитання: 

– Хто ви і які ваші сподівання на майбутнє навчання? 

– Які ваші навички та досягнення: що вмієте, чого домоглися за 

шкільні роки і як все це пов’язано з вибором закладу освіти? 

– Що для вас означає можливість навчатися саме у ВСП 

«КПЕФК ЛНТУ»? 

– Чому саме ви – кращий кандидат на місце студента ВСП 

«КПЕФК ЛНТУ»? 
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3.2. Мотиваційний лист – це максимально стислий виклад ваших 

здобутків і мети. Оптимально – це одна, не більше двох сторінок. 

3.3. Пам’ятайте, що ваш мотиваційний лист – це перше 

враження для приймальної комісії, яке кожен з нас автоматично 

формує за перші 10–15 секунд. Іншого шансу справити це перше 

враження у вас немає. 

3.4. Не користуйтесь готовими шаблонами з інтернету, 

змінивши лише декілька слів готового тексту. Не думаєте ж ви, що ви 

єдині, хто знає про них?! Та й не цікаво буде приймальній комісії 

читати шаблонний текст. 

3.5. Не сподівайтесь написати мотиваційний лист за одну ніч. 

Щоб лист був цікавим, чітким і відображав вашу основну мету, 

потрібен час. Його необхідно буде багато разів перечитати, 

перевірити на можливі граматичні та орфографічні помилки. Дайте 

прочитати листа кільком людям, аби переконатися, що текст є 

зрозумілим, структурованим і логічним. 

3.6.  Не «лийте воду», будьте максимально конкретними. 

Уникайте загальних і занадто поетичних фраз. Якщо вже пишете про 

особисте, то поєднайте це з навчальними та професійними планами. 

3.7. Познайомтесь з історією ВСП «КПЕФК ЛНТУ» та обраною 

спеціальністю. Поцікавтеся стратегією розвитку, проєктами, які він 

реалізує, цікавинками студентського буття тощо. Прочитайте про 

його випускників. Ознайомтесь з Порядком та Правилами прийому.  

3.8. Під час написання мотиваційного листа варто уникати: 

– великого списку досягнень та знань, умінь; 

– довгих речень, адже можна помилитися з пунктуацією; 

– стандартних, шаблонних виразів; 

– мовних помилок; 

– нецензурних слів та сленгу; 

– зловживання цитатами (використовуйте їх у разі необхідності); 

– дослівне копіювання думок інших авторів, фрагментів тексту; 

– перебільшення своїх досягнень, адже участь й місце в 

олімпіадах та конкурсах можна з легкістю перевірити у відповідному 

реєстрі; 

– оформлення листа у різноманітних шаблонах; бажано писати у 

документі Word або Google Docs, адже головне – інформативність та 

правдивість. 

3.9. Мотиваційний лист треба писати грамотно та просто, щоб 

думка була зрозумілою. 
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3.10. Не потрібно у мотиваційному листі писати про власний 

негативний життєвий досвід, історії про персональні трагедії, трагічні 

обставини, адже члени приймальної комісії можуть сприймати їх як 

спекуляцію. Краще лише згадати складні ситуації, але більшу увагу 

звернути на те, як подолали труднощі та вийшли з певних обставин 

переможцем. 

3.11. Головна мета мотиваційного листа – це звернути увагу на 

себе (бажання навчатися, потенційні можливості, цілеспрямованість 

тощо). 

IV. Структура мотиваційного листа 

4.1. Мотиваційний лист може містити такі структурні елементи: 

«шапку», звертання, вступ, основну та заключну частини. 

4.2. У «шапці» мотиваційного листа вказуються відомості про 

адресата (назва закладу освіти, прізвище та ініціали особи, якій 

спрямовується лист (Голові Приймальної комісії ВСП «КПЕФК 

ЛНТУ» доценту Тетяні Селівончик) та адресанта ( прізвище, ім’я, по-

батькові вступника, адреса для кореспонденції та електронна адреса, 

номер телефону). Вся інформація розташовується у правому 

верхньому куті листа. 

4.3. Звертання використовується для надання мотиваційному 

листу офіційного характеру та привертання уваги адресата. Зазвичай 

виділяється напівжирним шрифтом та/або курсивом, вирівнюється по 

центру (Шановна Тетяно Василівно). Звертання не є обов’язковим 

елементом мотиваційного листа. 

4.4. У вступі абітурієнт окреслює мету (для чого) й причину 

(чому) вступу до ВСП «КПЕФК ЛНТУ» на навчання за обраною 

спеціальністю. Варто зазначити 2-3 причини, чому вступник прагне 

навчатися за конкретною спеціальністю (освітньо-професійною 

програмою) та саме у ВСП «КПЕФК ЛНТУ». 

4.5. У вступі треба обов'язково вказати код галузі, спеціальності 

та її назву. 

4.6. Вступнику важливо зазначити, які навчальні дисципліни 

йому подобаються, які хотів би вивчати у ВСП «КПЕФК ЛНТУ», а 

також у яких заходах, видах діяльності бажає брати участь, що 

планує після закінчення ВСП «КПЕФК ЛНТУ»  тощо. 

4.7. Вступнику важливо зацікавити приймальну комісію. Тому 

бажано у вступній частині стисло подати цікаву інформацію про себе, 

особливі досягнення або певну подію, що трапилася в житті 

вступника тощо. 
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4.8. Основна частина може бути структурована декількома 

абзацами, що мають завершений вигляд. В цій частині бажано 

розкрити: 

–  зацікавленість  конкретною спеціальністю (освітньою 

програмою); 

– характеристики професійних цілей вступника із зазначенням, 

що саме цікавить в обраній спеціальності (освітній програмі); 

– ким вступник себе бачить після завершення навчання 

(професійна вмотивованість); 

– академічні та/або соціальні здобутки з певних 

предметів/навчальних дисциплін, які пов’язані з обраною 

спеціальністю (успіхи в навчанні, спорті, участь у проєктах, майстер-

класах). 

– одержані грамоти, подяки або заохочувальні премії; 

– соціальні уміння, якщо вони важливі для обраної 

спеціальності. 

4.9. Описуючи власні досягнення, набуті знання, уміння, краще 

повідомляти про участь у конкретних видах діяльності та їх 

результати. 

4.10. В основній частині необхідно розкрити плани на майбутнє, 

показати, як навчання у ВСП «КПЕФК ЛНТУ» допоможе здійснити 

ці плани. З цією метою бажано дати відповіді на такі питання: 

– Чому я хочу вступати до ВСП «КПЕФК ЛНТУ»? 

– Чому я обрав саме це відділення, цю спеціальність? 

– Як саме ця спеціальність відповідає моїм бажанням, намірам, 

цілям? 

4.11. У підсумку основної частини варто описати, як після 

закінчення ВСП «КПЕФК ЛНТУ»  будете застосовувати набуті 

знання й уміння. Якщо є мрія, пов’язана з майбутньою професійною 

діяльністю, можна показати, як знання з обраної спеціальності 

допоможуть втілити її у реальність. 

4.12. Заключна частина мотиваційного листа має бути 

представлена невеликим підсумком, який підтверджує 

впевненість/готовність/бажання вступника навчатися на означеній 

спеціальності. 

Кожний мотиваційний лист підписується вступником. 

4.13. Мотиваційний лист має бути написаний з дотриманням 

норм граматики, орфографії та пунктуації. 

4.14. Вимоги до оформлення мотиваційного листа: 

–  поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє та нижнє – по 20 мм; 
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–  шрифт – Times New Roman, кегль – від 9 до 14; 

–  міжрядковий інтервал – від 1до 1,5, абзацний відступ – 1,25 

см; 

–  вирівнювання основного тексту – по ширині. 

 

V. Критерії оцінювання мотиваційних листів 

5.1. Приймальна комісія, розглядаючи мотиваційні листи,оцінює 

змістовне наповнення листа щодо особистої зацікавленості вступника 

у навчанні за певною спеціальністю (освітньою програмою) саме у 

ВСП «КПЕФК ЛНТУ», його досягнення у навчанні та інших видах 

діяльності, а також оформлення та оптимальність вибраної 

вступником форми написання листа.  

5.2. З метою рейтингування та конкурсного відбору вступників в 

ситуаціях, передбачених Правилами прийому на навчання до ВСП 

«КПЕФК ЛНТУ» у 2022 році, під час оцінювання мотиваційних 

листів враховується:  

1) рівень зацікавленості (вмотивованості) вступника навчатися у 

ВСП «КПЕФК ЛНТУ» за обраною спеціальністю (освітньою 

програмою); 

2) наявність вже отриманих знань чи навичок (у тому числі 

шляхом участі у проєктах, олімпіадах, конкурсах, змаганнях тощо), а 

також участі в гуртках, факультативах, різноманітних курсах (у т.ч. 

online), поглиблення своїх знань шляхом опрацювання спеціальної 

літератури, які будуть корисними для навчання за фахом та/або 

підтверджують усвідомлений вибір абітурієнтом спеціальності 

(освітньої програми); 

3) розуміння абітурієнтами поставлених перед собою цілей, 

враховуючи рівень засвоєння шкільної програми; 

4) досягнення вступника в інших видах діяльності, соціальні 

навички, досягнення в спорті, мистецтві, творчості, суспільній 

діяльності; 

5) бачення перспектив навчання та професійної діяльності 

(професійна вмотивованість); 

6) розуміння абітурієнтами специфіки підготовки за 

спеціальністю (освітньою програмою); 

7) дотримання принципів академічної доброчесності 

(оригінальність, відсутність текстових запозичень); 

8) простота у викладі, лаконічність, послідовний і плавний 

перехід однієї частини листа до іншої; 



 10 

 

9) аргументованість викладу (доречність та переконливість 

наведених прикладів, фактів, подій); 

10) використання принципів стриманості, розважливості, 

практичності, раціональності викладення своєї думки; 

11) мовне оформлення листа (граматика, орфографія, 

пунктуація); 

12) якість технічного оформлення листа; 

13) неприпустимість подання мотиваційного листа, як реферат 

про спеціальність; 

5.3. Оцінювання мотиваційного листа вступника, після 

детального розгляду, проводиться Приймальною комісією більшістю 

голосів 

5.4. За результатами оцінювання мотиваційних листів 

оформляється протокол, який підписується усіма присутніми членами 

Приймальної комісії. 

5.5. Інформація про результати оцінювання мотиваційних листів 

передається відповідальному секретарю приймальної комісії або його 

заступнику та оприлюднюється на інформаційних стендах 

приймальної комісії та на вебсайті  ВСП «КПЕФК ЛНТУ». 

5.6. Апеляційна комісія не розглядає апеляції щодо формування 

списку рекомендованих до зарахування на основі мотиваційних 

листів. 
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Додаток 1 

Структура мотиваційного листа 

 

 
Голові приймальної комісії  

ВСП «КПЕФК ЛНТУ» 

доценту Тетяні СЕЛІВОНЧИК 

 

Андрія Андрійовича Андріюка 

45000 вул. Незалежності, 120/12 м. Ковель 

Andriyuk1234@gmail.com 

099 999 9999 

 

Шановна Тетяно Василівно! 

 

Вступ 

 

Основна частина 

 

Заключна частина 

 

 

 

 

число/місяць/рік                              ______________     Андрій АНДРІЮК 
                                                                  (підпис)    
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Положення про мотиваційний лист вступника ВСП 

«Ковельський промислово-економічний фаховий коледж Луцького 

національного технічного університету» [Текст]  / уклад. Н.В. 

Романчук. – Ковель: ВСП «КПЕФК ЛНТУ», 2022р. –  16с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45000 м.Ковель, вул. Заводська, 23 

ВСП «КПЕФК ЛНТУ» 


