


І. Загальні положення 

    1.1. Це положення регламентує порядок подачі, вимоги щодо оформлення, 

критерії оцінювання мотиваційних листів для вступників для здобуття 

освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової та повної 

загальної (профільної) середньої освіти під час вступу до КЗ ЛОР «Самбірський 

фаховий педагогічний коледж імені Івана Филипчака» (далі-Коледж). 

    1.2. Положення розроблене приймальною комісією Коледжу згідно з 

Правилами прийому на навчання до КЗЛОР «Самбірський  фаховий  

педагогічний  коледж імені Івана Филипчака», затверджених відповідно до 

Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році 

(наказ 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). 

     1.3. Розгляд мотиваційних листів здійснює Приймальна комісія без 

присвоєння їм конкурсних балів. Персональний склад працівників, залучених до 

розгляду мотиваційних листів, визначає голова Приймальної комісії коледжу. 

     1.4. Приймальна комісія забезпечує вивантаження листів з ЄДЕБО та 

передання їх на розгляд. 

     1.5. Мотиваційний лист – це документ, що складається і подається 

вступником при вступі до КЗ ЛОР «Самбірський фаховий педагогічний коледж 

імені Івана Филипчака», у якому пояснюються причини, через які вступник 

вважає себе найкращим кандидатом для вступу на відповідну освітню 

програму/спеціальність коледжу. Це викладена вступником письмово у 

довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на цю 

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. 

     1.6. Мотиваційний лист вступника є одним із критеріїв вступу 2022, має різну 

вагу для вступників на бюджет і контракт. Так, для вступу на бюджет його  

застосовують лише для рейтингування вступників з однаковим конкурсним 

балом, а для вступу на контракт він може бути основою для рейтингування 

вступників. 

     1.7. Мотиваційний лист розкриває основні здобутки вступника та обгрунтовує 

мотивацію вступника щодо вступу та подальшого навчання в КЗ ЛОР 

«Самбірський фаховий педагогічний коледж імені Івана Филипчака». 

     1.8. Відповідальність за організацію роботи щодо порядку отримання, 

критеріїв оцінювання мотиваційних листів для вступників, дотримання 

встановленого порядку збереження документів покладається на голову 

Приймальної комісії. 

 

 

 

 

 



 ІІ. Вимоги до написання мотиваційного листа 

     2.1.   Мотиваційний лист є результатом особистої творчої праці абітурієнта. 

     2.2. Вступник заздалегідь повинен ознайомитись із сайтом КЗ ЛОР 

«Самбірський фаховий педагогічний коледж імені Івана Филипчака» та 

підготувати лист відповідно до вимог і правил коледжу. 

     2.3. Разом із цим, мотиваційний лист повинен відповідати формальним 

вимогам, що ставляться до ділових листів: 

• зміст повинен бути лаконічним (короткий виклад думок і тільки важливі деталі, 

факти, цифри); 

• чітка структура спростить прочитання листа (заздалегідь продуманий план 

дозволить конкретно вказати на значущі аспекти проблеми; важливо розбивати 

текст на абзаци, кожен із 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. 

 

ІІІ. Структура мотиваційного листа 

 

      3.1. Мотиваційний лист повинен містити «шапку»адресат-адресант, 

звертання, вступ, основну та заключну частини. 

      «Шапка»– частина листа, у якому містяться відомості про адресата (КЗЛОР 

«Самбірський фаховий педагогічний коледж імені Івана Филипчака», прізвище 

та ініціали особи, якій адресується лист (Вантух В.П.- Голова приймальної 

комісії) та адресанта (прізвище, ім’я, по батькові, адреса для кореспонденції та 

електронна адреса, номер телефону), яка розташовується в правому верхньому 

куті листа. 

        Шанобливе звертання є важливою складовою мотиваційного листа. Воно 

надає листу офіційного характеру та привертає увагу адресата (наприклад: 

«Шановний Володимире Петровичу!»). Звертання зазвичай виділяється 

напівжирним шрифтом та/або курсивом і вирівнюється по центру. 

       Через один рядок після звертання розміщується вступ, який є першим 

абзацом листа. Він є дуже важливим, адже саме тут абітурієнт повинен 

привернути та утримати увагу читача. У цьому абзаці викладається мета і 

причина написання мотиваційного листа (наприклад: «Звертаюся до Вас у 

зв’язку з…»). Також у цій частині варто коротко пояснити, чому вступник обрав 

саме наш коледж і як, на його думку, навчання в Самбірському фаховому 

педагогічному коледжі сприятиме його професійному розвитку й зростанню. 

        В основній частині описуються факти, які зможуть позитивно вплинути на 

вирішення питання про зарахування на навчання до КЗ ЛОР «Самбірський 

фаховий педагогічний коледж імені Івана Филипчака». Дивлячись на академічні 

та соціальні здобутки, навички й здібності вступника, приймальна комісія може 

схилитися до думки, що він буде успішним студентом. 

       Ця частина починається з другого абзацу мотиваційного листа та може 

складатися з двох-трьох 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 

те, що він усвідомлює, яку освітню програму обирає, яку професію хоче здобути, 

і що навчання допоможе йому стати хорошим фахівцем в обраній сфері. Саме 

в цьому абзаці вступник доводить, що він є вмотивованою особою з добре 

визначеною метою. 

   У наступному абзаці вступнику потрібно описати: 

o свої здобутки, що будуть корисними для навчання за фахом (успіхи в навчанні, 

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

o здобуті знання та навички, які допоможуть у навчанні на обраній спеціальності; 

o хороші академічні результати з певних предметів, які пов’язані з освітньою 

програмою та ін. 

   Важливою складовою мотиваційного листа може бути інформація про 

соціальні навички, необхідні для здобуття окремих професій та подальшої 

успішної роботи за фахом (наприклад, вихователем, педагогом тощо). 

   Вступникові слід підкреслити свої найсильніші сторони, які відрізняють його 

від інших претендентів. Необхідно продемонструвати цілеспрямованість, 

упевненість і готовність боротися за обране місце. 

        Заключна частина. Завершити мотиваційний лист рекомендуємо 

інформацією про кар'єрні очікування. Можна описати, ким і де вони планують 

працювати після закінчення коледжу. Не зайвим буде підсумок на два-три 

речення, який має підтверджувати готовність вступника навчатися і вказують на 

його впевненість у правильному виборі освітньої програми. 

        Якщо здобувач освіти ще не визначився зі своїм професійним майбутнім, 

але деякі думки та ідеї на цей рахунок у нього вже є – зауважте, що необхідно 

викласти їх логічно і структуровано. Ця частина не повинна бути довгою. Із 

наведених учнями аргументів має бути зрозуміло, що якщо їм буде надана 

можливість учитися на даній програмі, це значною мірою допоможе їм у 

професійному майбутньому. Рекомендуємо вказати здобувачам освіти, що 

використовуючи свої знання, навички та ідеї, вони також зможуть принести 

користь КЗЛОР «Самбірський фаховий педагогічний коледж імені Івана 

Филипчака» (наприклад, узяти участь у наукових дослідженнях, представляти 

заклад освіти на конференціях, змаганнях тощо). 

    3.2.  Мотиваційний лист особисто підписується вступником. 

 

ІV. Вимоги до оформлення мотиваційного листа 

4.1. Оформлення мотиваційного листа:  

   4.1.1. Адресат:                                        Директору  

                                                                    КЗЛОР «Самбірський фаховий    

                                                                    педагогічний коледж  

                                                                    імені Івана Филипчака» 

                                                                    п. Вантуху В.П.  



     4.1.2. Відомості про адресанта: прізвище, ім 'я, по батькові: адреса: електронна 

адреса: номер телефону:  

                                                                    Петренка Петра Петровича  

                                                                    79000, вул. Січових Стрільців, 2, м. Львів  

                                                                    реtгепко222 (реІгепко@gmail.com) 

                                                                     0677579889              

      4.1.3. Звертання (факультативний реквізит):  

                                   Шановний Володимире Петровичу!  

      4.1.4. Вступна частина. Є першим абзацом мотиваційного листа, у якому 

вступник викладає його мету і причину написання. У цій частині потрібно 

коротко пояснити, чому вступник обрав коледж і як, на його думку, навчання в 

університеті сприятиме його професійному розвитку та зростанню.  

      4.1.5. Основна частина - починається з другого абзацу мотиваційного листа і 

може складатися із трьох-чотирьох абзаців. В ній описують факти, які зможуть 

позитивно вплинути на вирішення питання про зарахування на навчання: 

академічні та соціальні здобутки, навички та здібності вступника тощо.  

      4.1.6. Заключна частина - завершується коротким підсумком на два-три 

речення, які мають підтверджувати готовність вступника навчатися і вказують 

на його впевненість у правильному виборі освітньої програми.  

      4.1.7. Дата і підпис адресанта  

4.2. Лист має бути написаний українською мовою.  

4.3 Мотиваційний лист оформлюється як суцільний структурований текст у 

формі ЕСЕ.  Вимоги до друкованого тексту:  

∙ обсяг – 1-2 аркуші (приблизно 300-600 слів);  

∙ шрифт - Times New Roman,   

∙ міжрядковий інтервал 1-1,5;   

∙ кегль -12,   

∙ аркуш формату А4,   

     ∙ поля: усі поля по два сантиметри. 

∙ абзацний відступ – 1-1,25;  

∙ вирівнювання – по ширині.  

 

V. Головні помилки і як їх уникнути 

 

       Для того, щоб мотиваційний лист для вступу до КЗЛОР «Самбірський 

фаховий педагогічний коледж імені Івана Филипчака»  приніс позитивний 

результат, рекомендуємо після його написання ретельно перевірити декілька 

разів. Абітурієнти повинні переконатися, що вони не допустили помилок, 

описаних нижче: 

• невідповідність офіційному стилю – наявність сленгу, недоречних фраз або 

жартів; 

• занадто довгі речення (одна думка – одна теза); 
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• перерахування своїх досягнень та переваг одним довгим списком  (необхідно 

написати мотиваційний лист якісно, а тому учні потрібно підтверджувати все 

фактами, описувати досвід та отримані знання); 

• надмірного вживання займенника «я» і безпідставної хвалькуватості 

(переконливіше звучить фраза «моя стаття з’явилася в науковому журналі», аніж 

«я молодець, оберіть мене»); 

• граматичні та орфографічні помилки; 

• копіювання чужих робіт. Зверніть увагу учнів, що їхній мотиваційний лист 

повинен бути оригінальний та особливий, у ньому має бути тільки правдива та 

реальна інформацію про абітурієнта. 

 

VІ. Порядок подання мотиваційного листа 

    6.1. Самбірський фаховий педагогічний коледж приймає мотиваційні листи 

від вступників з  30 червня 2022 року.   

    6.2. Вступник у терміни відведені для подачі мотиваційного листа має 

завантажити його  електронну версію в свій зареєстрований електронний 

кабінет. Скановані копії (фотокопії)  додатків до мотиваційного листа 

(сертифікатів, грамот, подяк за участь в олімпіадах, конкурсах,  конференціях) 

завантажити на електронну пошту Приймальної комісії (у темі 

електронного  листа вступник зазначає прізвище, ім’я, по батькові і слова: 

«мотиваційний лист», а в тексті  листа претендент обов’язково зазначає 

прізвище, ім’я, по батькові (повністю) та  спеціальність/освітньо-професійну 

програму на яку вступає).   
    6.3. Відповідальний секретар Приймальної комісії перевіряє отримані 

електронні листи на  відповідність п. 2.2. даного положення. У разі відсутності 

зауважень до отриманого  електронного листа, відповідальна особа в 3-

триденний термін передає копію (фотокопію)  мотиваційного листа до комісії з 

оцінювання мотиваційних листів (надалі – Комісія). У разі  виявлення 

відповідальною особою невідповідності даних або нестачі/неякісного 

сканованого  документу (фотокопії), вступника буде проінформовано про це на 

електронну пошту, з якої  надійшов мотиваційний лист.   

    6.4   У разі неможливості зареєструвати електронний кабінет, вступник може 

звернутися до консультаційного центру коледжу для створення електронного 

кабінету та внесення мотиваційного листа в електронній формі. 

 

VІ. Критерії оцінювання мотиваційного листа 

Рівні Критерії оцінювання мотиваційного листа 

Низький 

Мотивація: вступник не вмотивований або демонструє посередню мотивацію до навчання; 

не розуміє професійних особливостей обраного фаху; цілі власної освітньої діяльності 

відсутні, вступник не бачить її практичну значущість. Основними мотивами, наявними у 

вступника, є територіальне розташування закладу освіти (за місцем проживання) і вплив 

рідних людей. 

Структура: є порушення логічності, цілісності, послідовності й несуперечливості розвитку 

думки. 

Аргументованість: наведені аргументи не є доречними або мало переконливі. 



Оригінальність: текст мотиваційного листа відзначається малою оригінальністю, 

насичений мовними штампами, що збільшують його обсяг. 

Грамотність: кількість орфографічних і пунктуаційних помилок перевищує 5 – 6, 

лексичних, граматичних і стилістичних – 7. 

Технічне оформлення: низька якість технічного оформлення листа. 

Середній 

Мотивація: Вступник окреслює мотиви вибору професії, зазначає  інтерес до неї, що має 

прояв у: загальній мотивації; науково-пізнавальних мотивах; мотивах суспільної значущості 

професії; наслідуванні; усвідомленні перспективності обраної професії; навчальному й 

позакласному  інтересах; бажанні бути корисним. Вступник самостійно ставить цілі власної 

освітньої діяльності, але не повною мірою може окреслити, як знання та навички, здобуті під 

час навчання, допоможуть йому реалізувати кар’єрні плани. 

Структура: є некритичні порушення логічності, цілісності, послідовності чи 

несуперечливості розвитку думки. 

Аргументованість: Аргументи переконливі, однак дублюються. 

Оригінальність: текст мотиваційного листа відзначається посередньою оригінальністю: 

поруч із мовними штампами, що збільшують обсяг тексту, зустрічаються оригінальні 

висловлювання. 

Грамотність: кількість орфографічних і пунктуаційних помилок не перевищує 2 – 4, 

лексичних, граматичних і стилістичних – 4 – 6. 

Технічне оформлення: є відхилення від технічного оформлення. 

 

Високий 

Мотивація: Вступник чітко окреслює мотиви вибору професії, зазначає  активний інтерес 

до цієї професії, що має прояв у: загальній мотивації; романтиці професії; науково-

пізнавальних мотивах; мотивах суспільної значущості професії; наслідуванні; усвідомленні 

перспективності обраної професії; навчальному й позакласному  інтересах; бажанні бути 

корисним країні. Вступник чітко окреслює цілі та очікувані результати власної освітньої 

діяльності; обґрунтовує доцільність вивчення матеріалу для власної життєдіяльності з 

відповідною оцінкою значущості знань; може пояснити, як навчання на обраній освітній 

програмі допоможе його професійній реалізації. 

Структура: Чітка логіка і послідовність викладу думок. 

Аргументованість: Аргументи доречні й переконливі. 

Оригінальність: текст мотиваційного листа відзначається оригінальністю думок. 

Грамотність: кількість орфографічних і пунктуаційних помилок не перевищує 1, лексичних, 

граматичних і стилістичних – 1 – 3. 

Технічне оформлення: вимоги дотримано. 

 

                     VІІ. Робота комісії з оцінювання мотиваційних листів  

     7.1. Склад Комісії з оцінювання мотиваційних листів затверджується Головою 

Приймальної комісії коледжу з числа членів Приймальної комісії. 

     7.2. Члени Комісії опрацьовують мотиваційні листи вступників на кожну 

спеціальність КЗЛОР «Самбірський фаховий педагогічний коледж імені Івана 

Филипчака». 

      7.3. У випадку виникнення ситуації, коли конкурсний бал вступників 

однаковий, Комісія, на своєму засіданні, розглядає мотиваційні листи даних 

вступників та оцінює їх, відповідно до критеріїв оцінювання мотиваційного 

листа даного Положення. 



      7.4. Рішення про рівень написання мотиваційного листа приймається 

простою більшістю членами Комісії. Ведеться протокол засідання, який 

затверджується Головою комісії,  формується відомість. 

      7.5. Відповідно, чим вищий рівень написання мотиваційного листа, тим 

вищий конкурсний бал даного вступника. 

  

                                                 VІІІ. Права вступника  

     Усі спірні питання, пов’язані з оцінюванням мотиваційного листа вступників 

вирішуються на засіданні Апеляційної комісії за відповідною заявою вступника. 

 

 

 

 

    Відповідальний секретар                                                       Олександра  КРІЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                Цей приклад наведений для ознайомлення із загальними принципами написання 

мотиваційного листа. Не копіюйте текст і не використовуйте його при вступі.                                                                

                                                                                                                                 Додаток 1 

 

                                                               «Шапка» 

                                                                                                 Голові приймальної комісії 

                                                                                                 КЗЛОР «Самбірський  

                                                                                                 фаховий педагогічний коледж  

                                                                                                 імені Івана Филипчака» 

                                                                                                 Вантуху В.П. 

                                                                                                 Петренко Марії Іванівни 

                                                                                                 81400 Львівська обл., м.Самбір 

                                                                                                 вул. Кругла 90 кв.2 

                                                                                                  petrenkomariia@gmail.com 

                                                                                                  тел. 0671111111 

 

                                                                                                

                                                                 «Звертання» 

Шановний Володимире Петровичу! 

                                                                    «Вступ» 

Я, Петренко Марія Іванівна, у 2022 році закінчила СШ №1 ім. Т.Г.Шевченка м.Самбора 

Львівської області, звертаюсь до вас з приводу вступу у ваш навчальний заклад на 

спеціальність «Середня освіта (Образотворче мистецтво)».  

Пишу цього мотиваційного листа, оскільки зацікавлена у вступі до Самбірського 

фахового педагогічного коледжу на спеціальність «Образотворче мистецтво». 

                                                 «Основна  частина» 

Мені дуже подобається професія художника. Я завжди захоплювалася живописом, 

тому уважно слідкувала за творчими виставками мистців, які експонували свої роботи в музеї 

Бойківщина нашого міста, та, по можливості, відвідувала їх. В інтернет-мережах сьогодні є 

безліч майстер-класів, переглянувши які можна багато довідатись про різноманітні художні 

стилі та образотворчі техніки. Я спробувала перемалювати одну із робіт, і мені це вдалося. 

Згодом із задоволенням відвідувала дитячу художню студію.   

За роки навчання у школі вчитель на уроках знайомив нас із різноманітними видами та 

жанрами образотворчого мистецтва. Це спонукало мене до художніх креативних пошуків. Я 

вважаю, що у мене є талант. Часто малюю різними інструментами: ручками, олівцями, 

фломастерами, фарбами. Тому мої роботи відрізняються одна від одної.  



Я  учасниця щорічних виставок творчих робіт учнів школи, лавреат міських та обласних 

конкурсів на кращий тематичний малюнок.  

Останні роки навчання я намагалась більше дізнатися про образотворче мистецтво, 

розвиватись у художній сфері. Тому вирішила вступати за вищезазначеною  спеціальністю. 

Кожна людина повинна мати професію. Ідеальне поєднання – хобі є роботою або 

навпаки. У такому разі людина йде на роботу, як на свято, з задоволенням виконуючи свої 

обов’язки. На мій погляд, професія вчителя образотворчого мистецтва поєднує ці два 

напрямки.  

Я розумію, що обрана мною професія дуже непроста і потребує високого рівня знань та 

навичок, які, на мою думку, можуть сформуватися лише завдяки навчанню на спеціальності  

«Образотворче мистецтво». Це ще одна причина мого вибору Вашого навчального закладу.  

«Висновок» 

Я впевнений, що, навчаючись у Вас, зможу розвинути високу майстерність у сфері 

образотворчого мистецтва, яка так потрібна, щоб стати справжнім професіоналом. 

Я сумлінна, відповідальна та наполеглива, усвідомлюю, що мені потрібно ще багато 

чому вчитися, якщо я хочу стати фахівцем.  Я готова багато працювати, щоб досягнути успіху, 

а Ваш навчальний заклад може забезпечити мені найкращі ресурси та можливості для 

ефективного навчання. 

Щиро дякую, що виділили час для розгляду мого листа, та сподіваюся невдовзі стати 

студенткою КЗЛОР «Самбірський фаховий педагогічний коледж імені Івана Филипчака».  
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