
 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА  
(на допомогу вступнику)  

 

Одним із критеріїв вступу 2022 року буде мотиваційний лист. Як повідомило 
Міністерство освіти і науки України, мотиваційний лист матиме різну вагу для 
вступників на держбюджет і контракт. Так, для вступу на держбюджет його буде 
застосовано лише для рейтингування вступників з однаковим конкурсним балом, 
а для вступу на контракт він може бути основою для рейтингування вступників.  

 

Практика подання мотиваційних листів при вступі є новою для України, 
тому пропонуємо кілька рекомендацій для написання хорошого мотиваційного 
листа для вступу до ХДАК. 

 

Мотиваційний лист: структура і алгоритм підготовки 
По-перше, мотиваційний лист – це ваш шанс представити себе як вмотивовану, 

яскраву та дуже здібну особистість. Зробіть свій лист яскравим особистим описом 
вашого унікального «я», щоб показати, хто ви є і чому ви хочете, щоб вас прийняли 
саме до ХДАК, саме на обрану вами спеціальність (освітню програму). 

По-друге, мотиваційний лист – це: 
 документ, що складається і подається вступником до ХДАК, у якому 

пояснюються причини, через які вступник вважає себе найкращим кандидатом 
для вступу на відповідну спеціальність (освітню програму). Підготовка такого 
листа вимагає детального дослідження вступником загального академічного 
середовища ХДАК та різних освітніх програм; 

 есе про те, чому конкретна людина – найкращий кандидат для конкретної 
можливості (обраної спеціальності). Мета – розповісти про себе, свої сильні сторони, 
дати краще уявлення про власну особистість.  

Часто саме за ним відбирають кандидатів, тому грамотно написаний 
мотиваційний лист є досить суттєвою перевагою. 

Такий лист має подвійну цінність.  
З одного боку, при однакових конкурсних балах ХДАК зможе 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. 

Додатки до мотиваційного листа у вигляді сканованих копій або фотокопій 
(в форматі JPG або PNG) приймаються на електронну адресу приймальної комісії 
ХДАК cbo_hdak@ukr.net. 

УВАГА! У темі листа вступник обов’язково прописує «Додаток(тки) до 
мотиваційного листа, вказує прізвище, ім’я, по батькові», а в тексті листа 
також обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові повністю, ступінь вищої 
освіти (бакалавр (1 курс або 2 курс) або магістр), на який планується вступ, 
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форму здобуття вищої освіти (денна або заочна) та назву спеціальності (освітньої 
програми), на яку подано мотиваційний лист. 

 

Як написати хороший мотиваційний лист 
Пропонуємо для цього дотримуватись п’яти порад.  
1 ) Пізнайте себе. 
Для написання хорошого мотиваційного листа потрібно: 
- добре обміркувати та зрозуміти для самого себе, чому ви зацікавлені в 

ХДАК чи освітній програмі, які особливі якості та знання потрібні для успіху в 
обраній вами спеціальності та у вашій майбутній професії, і які з цих якостей є 
у вас. Запишіть щонайменше п’ять унікальних рис, здібностей чи властивостей, 
завдяки яким ви виділяєтеся серед усіх інших. Оберіть лише ті, які ви збираєтеся 
використати у своєму листі, щоб довести приймальній комісії, що ви є цінним 
кандидатом. Опишіть ці якості, наводячи приклади з навчання і життя. 

- Визначити, які загальнолюдські якості, наявні у вас, допоможуть вам 
досягти успіху на обраному шляху. Опишіть їх, наводячи приклади з вашого життя. 

- Коротко описати цікаві хобі, захоплення, які можуть бути корисними у 
навчанні або ж допоможуть вам стати цікавим учасником життя ХДАК, якщо 
вони у вас є. 

- Повідомити про те, які якості і знання, необхідні для успішного прогресу 
вашої кар’єри, ви хотіли б розвинути навчаючись за вашою спеціальністю. 

- Описувати себе з максимальною об’єктивністю, оперуючи фактами, за 
необхідності спираючись на думку інших. Якщо описувати себе складно, для 
початку ви можете перерахувати свої найбільш сильні людські якості, знання, 
навички, захоплення і досягнення, виписати їх окремим списком, проаналізувати 
цей список, і залишити в ньому 3-6 пунктів, які найкращим чином підтверджують 
вашу придатність для обраної спеціальності. Саме ці якості потрібно буде висвітлити 
у мотиваційному листі. 

2 ) Дослідіть предмет: ХДАК і спеціальність (освітню програму), на які 
ви претендуєте. Дослідіть їх якомога глибше. Дізнайтеся деталі, такі як місія, 
бачення та девіз ХДАК (факультету) або навіть результати навчання, яких ви 
повинні досягнути для отримання освітнього ступеня. 

3 ) Складіть отримані частини воєдино, дотримуючись складеної 
структури есе, напишіть перший проєкт вашого есе і доопрацюйте його, 
переконавшись, що всі частини роботи логічно пов’язані одна з одною. Це важлива 
частина процесу оформлення вашого есе. У деяких випадках потрібно зробити 
декілька чернеток, щоб його написати. У кожному проєкті слід почати із запису 
основних ідей і роботи над окремими розділами. 

4 ) Перечитайте лист і перевірте, чи відповіли ви на всі важливі 
запитання: 

- Хто ви та для чого звертаєтесь? 
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- Як ви дізналися про ХДАК / факультет / спеціальність? 
- Як і чому вас зацікавила обрана спеціальність (освітня програма у ХДАК)? 
- Як ви можете продемонструвати свою цікавість? 
- Чому ви хочете навчатися саме в ХДАК / на факультеті / на спеціальності? 
- Які кар’єрні перспективи ви розглядаєте? 
- Чи доводилося вам долати складні ситуації та перешкоди (фінансові, соціальні, 

фізичні) для досягнення поставлених цілей? 
- Якими навичками і персональними якостями ви володієте? 
- Які ваші досягнення та досвід? 
- Як ви проявляєте сильні сторони своєї особистості в житті?  
- Що робить вас найкращим кандидатом, якого можна прийняти на навчання?  
Підсумуйте, яка саме кваліфікація, життєвий досвід, досвід роботи та 

особисті якості підготували вас до навчання в ХДАК. 
5 ) Завершіть лист. Перевірте та відредагуйте мотиваційний лист. 

Переконайтеся, що ваш лист поміщається на 1,5-3 сторінки, написаний 
правильним шрифтом і ви перевірили граматику, орфографію та пунктуацію. Лист, 
складений з помилками, створює негативне враження про навички і зусилля, 
прикладені до його написання. Роздрукуйте лист і кілька разів уважно 
прочитайте його, намагаючись виявити  помилки або помилку. 

Дайте прочитати ваш лист декільком людям для ознайомлення й коментарів. 
Переконайтеся, що текст листа зрозумілий читачам.  

Якщо на держбюджет ви подаєте заяви до 5 закладів вищої освіти (це 
максимум), то стільки ж має бути й листів. На контракт – до 20 (це максимум). 
Якщо лист писати без конкретики, він вже програв. Якщо ж вона є, іншому ЗВО 
цей лист не згодиться.  

І найголовніше – лист має бути на 100 % вашим, а не скопійованим з інтернету 
(цитати використовувати дозволяється). 

 
Вимоги до мотиваційних листів 

Мотиваційний лист є результатом особистої творчої праці абітурієнта, 
тож зазвичай не встановлюється якихось уніфікованих вимог щодо його структури 
та змісту. Однак ХДАК може публікувати на своєму вебсайті зразки мотиваційних 
листів і правила їхнього оформлення (наприклад, щодо структури листа, його 
обсягу тощо). Тому вступник заздалегідь повинен ознайомитись із вебсайтом 
ХДАК та підготувати лист відповідно до таких вимог і правил. 

В мотиваційному листі думки потрібно викладати доступно і зрозуміло. 
Цього легко досягти, якщо обмежити довжину речення 12-20 словами. Під кожну 
тему відводьте не більш ніж абзац. Уникайте як надмірно фамільярного, так і 
надто формального тону. Пишіть так, щоб бути легко зрозумілим. Переконайтеся, 
що кожне речення містить важливу інформацію, а не є повторенням вже сказаного 
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або марною тратою слів. Варто пам’ятати «золоте правило» ведення ділової 
документації: ввічливість, коректність, тактовність, аргументованість.  

Мотиваційний лист повинен відповідати певним формальним вимогам, що 
ставляться до ділових листів: 

- зміст повинен бути лаконічним. Короткий виклад думок і використання 
найменшого числа слів заощадить дорогоцінний час зайнятої людини. 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 концепцію; 

- неприпустимість емоцій. Лист не повинен мати емоційного відтінку, треба 
прагнути стриманості, розважливості, серйозності, практичності; 

- простота у викладі, яка дасть адресату можливість швидко зрозуміти зміст 
прочитаного; 

- неприпустима наявність орфографічних і стилістичних помилок. 
 

Рекомендації до оформлення 
На титульному листку в правому верхньому куті листа варто зазначити:  
- назву ЗВО, ім’я та прізвище особи, якій адресується лист (Голові приймальної 

комісії ХДАК Василю ШЕЙКУ); 
- та адресанта (прізвище, ім’я, по батькові абітурієнта, актуальні електронну 

адресу для кореспонденції та номер(и) контактного(их) телефону(ів)). 
Мотиваційний лист повинен бути написано грамотно з дотриманням чіткої 

структури викладення інформації (обов’язкова наявність абзаців): 
 обсяг – 1,5-3 сторінки; 
 документ Word; 
 формат сторінки – А4; 
 кегль шрифту – 14 Times New Roman; 
 поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм; 
 інтервал між рядками – 1,5. 

Завіряти чи ставити печатки у школі не треба. 
Обсяг мотиваційного листа становить у межах 200 слів. 
 

Матеріали для ознайомлення  
1. Вступна кампанія у 2022 році в умовах війни та подолання її наслідків - 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/2022/04/01/Vstupna.Kampaniya.2022-01.04.pdf 
2. Мотиваційний лист при вступі до закладу вищої освіти - 

https://osvita.ua/consultations/bachelor/73165/ 
3. Як написати мотиваційний лист? - 

https://www.youtube.com/watch?v=vpVA0r7ZKU0 
4. Напиши та змотивуй: мотиваційний лист - 

https://www.youtube.com/watch?v=1yJGwIndvXw 
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5. Мотиваційний лист. Зразок написання - https://pozovna.in.ua/zrazki-listiv/ 
motivacijnij-list 
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Зразок мотиваційного листа для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра зі 
спеціальності «Психологія» 

 
Голові приймальної комісії ХДАК 
Василю ШЕЙКУ 
вступника 
       

(прізвище,  
 

        
ім’я, 

 

        
по батькові) 

Номер(и) контактного(их) телефону(ів) 
       

 

Електронна адреса для кореспонденції 
       

 
 

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ  
для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра зі спеціальності «Психологія» 

 
Шановний Василю Миколайовичу! 

 

Звертаюся до Вас у зв’язку з прагненням поступити на навчання для 

здобуття ступеня вищої освіти бакалавра зі спеціальності «Психологія» на 

факультет соціальних комунікацій і музейно-туристичної діяльності.  

Цього року я закінчив навчання у «назва школи» та маю високі оцінки з 

української мови та літератури, англійської мови, математики та інших предметів. 

Однак найбільше мене цікавить психологія. Я не лише маю високу оцінку з 

цього предмету, але й прочитав чимало літератури з психології, пройшов онлайн 

курси «назви курсів та онлайн платформи» та отримав відповідні сертифікати. 

У школі я відвідував факультатив з психології та допомагав учителю організовувати 

заняття. 

Психологія настільки мене зацікавила, що в останній рік навчання в школі 

я влаштувався на роботу до психолога «прізвище, ім’я, адреса» і завдяки цьому 

отримав можливість ознайомитись з практичними аспектами цієї професії. Завдяки 

цій роботі я також переконався, що правильно обрав свою майбутню професію. 

Окрім цього, наявність практичного досвіду допоможе мені краще та ефективніше 
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навчатися. Мої наполегливість та працелюбність допомогли мені отримати хороші 

рекомендації від мого роботодавця. 

Я щиро прагну вивчати психологію в Харківській державній академії 

культури. Особливо мене цікавить психодіагностика та технології психологічної 

допомоги, оскільки мене захопили наукові праці двох професорів вашої академії 

«назви праць, прізвища та імена професорів», у яких проведено всебічні дослідження 

в цих галузях. Я хотів би поглиблено вивчати ці галузі в академії. 

Ознайомившись з інформацією на сторінці сайту  факультету соціальних 

комунікацій і музейно-туристичної діяльності Вашої академії, я довідався, що 

студенти мають можливість використовувати свої теоретичні та практичні навички 

беручи участь у дослідницьких проєктах, проходити практику психолога в школах, 

лікарнях, державних установах та у приватних консультаціях. Я переконаний, що 

поєднання теоретичного навчання та практики є найкращим шляхом для покращення 

професійних навичок. 

Також студенти мають можливість навчатися в найкращих закладах освіти 

Європи в рамках програми міжнародного обміну Еразмус. Це дає можливість 

студентам навчатися та переймати досвід не лише в українських, але й у європейських 

психологів. 

Я очікую, що ця бакалаврська програма дасть мені можливість зміцнити 

свою теоретичну базу знань, яку я зможу пізніше використати в практичних 

умовах. Завдяки ній я зможу стати справжнім фахівцем своєї справи. Особливо 

мені цікаво вивчати сферу консультування та надання психологічної допомоги 

сім’ям. Багато моїх знайомих і друзів мають проблеми у сім’ях та не знають до 

кого звернутися за допомогою. Тому після закінчення навчання я б хотів побудувати 

свою кар’єру як сімейний психолог, оскільки, на мою думку, сьогодні дуже мало 

уваги приділяється психологічним проблемам у сім’ї і є великий попит на таких 

спеціалістів. 
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Я хотів би подякувати Вам за час і зусилля, які Ви вклали у розгляд мого 

листа. Будь ласка, повідомте мене, якщо я повинен надати ще якусь додаткову 

інформацію. 

З нетерпінням очікую вашої позитивної відповіді. Хочу Вас запевнити, 

що я повністю готовий і щиро прагну стати студентом Харківської державної 

академії культури. 

З повагою, _________________________________ 
(ім’я та прізвище) 

 
«____» ___________ 2022 р.   ___________________ 

(підпис) 
 
 
Цей приклад наведений для ознайомлення із загальними принципами написання 

мотиваційного листа. Не копіюйте текст цього листа і не використовуйте його при вступі 
до ХДАК. 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 академії. Також вам необхідно з’ясувати в академії формальні вимоги до 
оформлення листа, вимоги щодо обсягу тексту листа, інформації, яку повинен містити 
лист і, можливо, стосовно його структури. 
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Зразок мотиваційного листа для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра зі 
спеціальності «Журналістика» (освітня програма «Реклама та зв’язки з громадськістю у 
соціокультурній сфері») 

 
Голові приймальної комісії ХДАК 
Василю ШЕЙКУ 
вступника 
       

(прізвище,  
 

        
ім’я, 

 

        
по батькові) 

Номер(и) контактного(их) телефону(ів)  
       

 

Електронна адреса для кореспонденції 
       

 
 

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ  
для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра зі спеціальності 

«Журналістика» (освітня програма «Реклама та зв’язки з громадськістю  
у соціокультурній сфері») 

 
Шановний Василю Миколайовичу! 

 
Звертаюся до Вас з проханням розглянути мій мотиваційний лист та 

прийняти позитивне рішення щодо мого зарахування на навчання на факультет 

культурології Харківської державної академії культури за спеціальністю «Журналістика» 

(освітня програма «Реклама та зв’язки з громадськістю у соціокультурній сфері»). 

Цього року я закінчив навчання у «Назва школи». Протягом навчання у школі 

я цікавився різними професіями, однак найбільше мене зацікавила журналістика. 

Я маю високі оцінки з української та англійської мов, літератури, географії, історії 

та з інших предметів, які, на мою думку, є важливими для професії журналіста. 

Навчаючись у школі, я, за підтримки шкільної адміністрації, випускав шкільну 

газету, брав інтерв’ю у школярів та вчителів, коментував спортивні шкільні спортивні 

змагання. Спільно з нашим учителем історії організував факультатив з журналістики 

для учнів нашої школи. 



10 
 

Навчаючись у школі, я намагався здобути якомога більше практичного 

досвіду у сфері журналістики. Тому я влаштувався на роботу в Інтернет-видання 

«Назва». Протягом останнього року я самостійно та у співавторстві з іншими 

працівниками підготував для цього видання велику кількість статей, здебільшого 

з історії, проблем шкільного навчання (з точки зору учнів), соціальних, політичних 

та інших питань міста. 

Це був неймовірно цікавий та незабутній для мене досвід, який суттєво 

розширив мій світогляд і допоміг мені переконатися у правильності обраного 

мною шляху. 

Працюючи над шкільною газетою та матеріалами для Інтернет-видання 

«Назва», я усвідомив, як багато мені потрібно вчитися для того, щоб писати 

високоякісні статті, брати цікаві інтерв’ю, знаходити та опрацьовувати матеріал, 

який би зацікавив читача. Тому я почав ознайомлюватися з інформацією на 

вебсайтах закладів вищої освіти України, які здійснюють підготовку журналістів. 

Для цього я переглянув їхні навчальні програми та дисципліни, які викладаються 

студентами, прочитав біографії викладачів кафедр. 

Ця кропітка робота допомогла мені зробити вибір на користь саме Вашої 

академії. Навчальна програма Харківської державної академії культури побудована 

дуже цікаво та інформативно, велика кількість дисциплін стосується реклами та 

зв’язків з громадськістю у соціокультурній сфері, які б я дуже хотів вивчати. Я 

дізнався про майстер-класи, які у Харківській державній академії культури 

проводять закордонні журналісти, і зрозумів, що, навчаючись у Вашій академії, 

я зможу черпати знання не лише у професійних українських, але й закордонних 

журналістів. 

Окрім цього, як мені відомо, багато викладачів спеціальності «Журналістика» 

мають практичний досвід роботи, а факультет співпрацює з такими відомими 

виданнями як «перелік газет, журналів, онлайн видань», куди найкращі студенти 

можуть бути скеровані для проходження практики. Я переконаний, що це дозволить 

мені отримати не лише теоретичну підготовку, але й познайомитись з практичною 
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журналістикою та стати справжнім фахівцем. Саме тому я прагну поступити до 

Вашої академії, адже завдяки навчанню у мене відкриються широкі можливості 

і я готовий наполегливо навчатися, щоб їх реалізувати. 

Завершивши бакалаврат, я хотів би продовжити навчання у магістратурі за 

цією ж спеціальністю. 

Щиро дякую за виділений час і розгляд мого мотиваційного листа. 

З повагою, ________________________________ 
(ім’я та прізвище) 

 
«____» ___________ 2022 р.   ___________________ 

(підпис) 
 

 
Цей приклад наведений для ознайомлення із загальними принципами написання 

мотиваційного листа. Не копіюйте текст цього листа і не використовуйте його при вступі 
до ХДАК. 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 академії. Також вам необхідно з’ясувати в академії формальні вимоги до 
оформлення листа, вимоги щодо обсягу тексту листа, інформації, яку повинен містити 
лист і, можливо, стосовно його структури. 


