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Вимоги до написання мотиваційного листа (далі Мотиваційний лист) 
розроблено відповідно до Правил прийому на навчання до Шепетівського 
медичного фахового коледжу в 2022 році відповідно до Порядку прийому на 
навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році (далі - Порядку 
прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 
2022 року № 364 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки 
України від 02 травня 2022 року № 400), зареєстрованих в Міністерстві юстиції 
України 03 травня 2022 р. за №486/37822 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Мотиваційний лист - інформація викладена вступником письмово у 
довільній формі про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітньо-
професійну програму спеціальності (ОПП) та відповідні очікування досягнень у 
навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони. 

До мотиваційного листа у разі необхідності вступником може бути додано 
копії (фотокопії) матеріалів, що підтверджують викладену в листі інформацію. 

Написання Мотиваційного листа відображає рівень досягнень абітурієнта, 
його зацікавленість майбутньою професією, загальну ерудицію, тощо. 

При наявності мотиваційного листа вступник має показати знання 
української мови, орфографічну та пунктуаційну грамотність. 

Для написання змістовного Мотиваційного листа вступнику потрібно 
вибрати найважливішу інформацію, яка найкраще відобразить його здібності, 
бачення свого майбутнього, зацікавленість у навчанні за обраною освітньою 
програмою, вмотивованість до навчання тощо. Ця інформація може стосуватися, 
зокрема, наступних'аспектів: 

- досягнення у навчанні; 
- причини обрання ОПП відповідної спеціальності; 
- наявний практичний досвід; 
- соціальні навички, громадська робота, спортивні досягнення чи 

захоплення. 
Мотиваційний лист надсилається в ЄДЕБО при поданні заяви. Заяви без 

Мотиваційних листів не розглядаються та вважаються такими що не подані. 
При поданні заяв на декілька ОПП абітурієнт має подати відповідну 

кількість Мотиваційних листів. 
Мотиваційний лист та додатки до нього у формі електронних документів 

надсилаються вступником на електронну адресу Шепетівського медичного 
фахового коледжу. Всі подані Мотиваційні листи незалежно від форми подання 
реєструються приймальною комісією. Мотиваційні листи, що надійшли понад 
встановлені строки визначені Правилами прийому, прийматись до розгляду не 
будуть. 

Подані Мотиваційні листи оцінює комісія з оцінювання Мотиваційних 
листів, склад якої затверджується головою Приймальної комісії. 



СТРУКТУРА МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА 

Мотиваційний лист повинен складатися з вступної 
частини, основної частини, яка розкриває мотивацію з плавними переходами 
від однієї частини до іншої та висновку. 

1. «Шапка» - частина листа, де містяться відомості про адресата (назва 
навчального закладу, прізвище та ініціали особи, якій адресується лист) та 
адресанта (прізвище, ім'я, по батькові, адреса для кореспонденції та електронна 
адреса, номер телефону). «Шапка» розташовується в правому верхньому куті 
листа. 

2. Вступ - починається з шанобливого звертання до осіб, які читатимуть 
лист («Шановна Маріє Василівно!»). Це є важливою складовою Мотиваційного 
листа і надає листу офіційного характеру та привертає увагу адресата. Звертання 
вирівнюється по центру та виділяється напівжирним шрифтом та/або курсивом. 

У першому абзаці викладається його мета і причина написання 
(наприклад: «Звертаюся до Вас у зв'язку з...»). У цій частині варто коротко 
пояснити, чому вступник обрав Шепетівський медичний фаховий коледж і як, 
на його думку, навчання в закладі забезпечить його професійний розвиток і 
зростання. 

3. Основна частина починається з другого абзацу мотиваційного листа та 
може складатися з кількох абзаців, як логічне продовження вступної частини 
листа. Її можна розпочати з характеристики професійних цілей вступника, 
описати, що саме його цікавить в обраній ним освітній програмі та професії, 
ким він себе бачить після завершення навчання тощо. Така інформація свідчить 
про усвідомлення ним обраної ОПП та майбутньої професії. Саме в цьому 
абзаці вступник доводить, що він є вмотивованою особою з добре визначеною 
метою. 

У наступному абзаці вступнику потрібно описати: 
• свої здобутки, що будуть корисними для навчання за фахом (успіхи в 

навчанні, участь у проектах і майстер-класах, володіння іноземними 
мовами та інше); 

• здобуті знання та навички, які допоможуть у навчанні на обраній 
спеціальності (ОПП); 

• високі результати успішності навчання з певних предметів, які 
пов'язані з ОПП. 

4. Заключна частина має завершуватися коротким підсумком з кількох 
речень, які мають підтверджувати готовність вступника навчатися і вказують 
на його впевненість у правильному виборі 01111. 

5. Мотиваційний лист має бути підписаний вступником. 


