


Рекомендована структура та порядок написання  

мотиваційного листа 

Мотиваційний лист – один з видів ділової документації (мотиваційне 

есе) у якому автор (вступник) розповідає про те, чому він хоче здобувати 

вищу освіту в обраному університеті, чим йому цікава спеціальність і ким він 

бачить себе у майбутньому. Це спосіб пізнати кандидата більш цілісно і 

персоналізовано, зрозуміти, чому саме він повинен стати студентом 

університету. 

Мотиваційний лист обґрунтовує бажання вступника здобувати освіту 

за відповідним освітнім ступенем (бакалавра, магістра) за певною 

спеціальністю, освітньою програмою у Білоцерківському національному 

аграрному університеті та визначає коло його професійних інтересів і рівень 

мотивації до навчання. 

Вимоги до мотиваційного листа 

Зміст листа повинен бути лаконічним, з коротко наведеними 

важливими деталями, фактами, цифрами. Виклад думок має бути стислим, 

точним, логічним. Простота у викладі думок дасть можливість приймальній 

комісії швидко зрозуміти зміст прочитаного. 

Має бути дотримана така структура мотиваційного листа: 

1. У правому верхньому куті листа розміщуються відомості про 

адресата та адресанта із зазначенням спеціальності (освітньої програми) 

та форми навчання, на яку бажає вступити особа; ПІП (повністю), адреса для 

кореспонденції; електронна адреса, контактний номер телефону. 

2. Вступ. У цій частині варто коротко пояснити, чому вступник обрав для 

навчання саме Білоцерківський національний аграрний університет (БНАУ) і 

як, на його думку, навчання в обраному університеті сприятиме його 

професійному становленню і розвитку. 

3. Основна частина. Ця  частина починається з другого абзацу  

мотиваційного листа та може складатися з двох-трьох абзаців. Її можна 

розпочати з характеристики творчих здібностей та професійних цілей 

вступника, описати, що саме його цікавить в обраній ним освітній програмі 

та професії, ким він себе бачить після завершення навчання тощо.  

Вступнику потрібно описати : 

- свої здобутки, що будуть корисними для навчання за фахом (участь у 

конкурсах, олімпіадах, МАН, проєктах, майстер-класах, володіння 

іноземними мовами та інше); 

- здобуті знання та навички, які допоможуть при навчанні за обраною 

спеціальністю (сертифікати курсів); 



- хороші академічні результати з певних предметів, які пов’язані з 

освітньою програмою та ін.; 

- особисті якості, які можуть допомогти вступнику досягти успіху в 

обраній сфері, та яким чином обрана освітня програма допоможе розвинути 

його якості. 

Варто описати альтернативні варіанти вибору професії, чому 

зупинилися саме на цій.  Можливо навести приклади осіб, які рекомендували 

навчання у БНАУ або вплинули на ваш вибір. 

4. Заключна частина має завершуватися невеликим підсумком у два-

три речення, у якому йтиметься  про готовність вступника навчатися та про 

його впевненість у правильному виборі спеціальності. 

 

Рекомендований обсяг мотиваційного листа – 1-2 сторінки формату А4. 

Мотиваційний лист можна подавати у рукописному вигляді або у вигляді 

комп’ютерного набору: Times New Roman, кегель (розмір) 14, інтервал – 1,5; 

абзац – 1 см. 

Підготовлений Мотиваційний лист подається через електронний кабінет 

вступника або шляхом його надсилання на електронну пошту університету 

pk_bnau@ukr.net,  з обов’язковим зазначенням у темі електронного листа 

ПІП і назви «Мотиваційний лист». У назві файлу вказати: прізвище та 

ініціали, нижнє підкреслення, МЛ (наприклад: Ткаченко АВ_МЛ) 

Також, можна надати особисто під час подання заяви та документів у 

відведені Правилами Прийому терміни. 

  

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 мотиваційного листа. 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 та особисті якості.  

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 структури 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 та 2-4 пунктуаційних помилки. 

Низький 

(задовільно) 

Вступником не визначено мотиваційна сфера щодо майбутньої 

професії; не обґрунтоване 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. 

 

 

 

  



Зразок мотиваційного листа 



 


