
 



Мотиваційний лист – викладена вступником письмо у довільній 

формі інформація про його 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. 

 

Орієнтовна структура мотиваційного листа 

Мотиваційний лист вступника до Поліського національного 

університету має містити такі розділи: реквізити, вступ, основна частина, 

висновок. 

Реквізити. Перша частина листа, де містяться дані про адресата (назва 

закладу вищої освіти, прізвище та ініціали особи, якій адресується лист) та 

адресанта (прізвище, ім’я, по батькові вступника, адреса, номер телефону та 

електронна адреса). Реквізити розташовуються у правому верхньому куті 

мотиваційного листа.  

Вступ. Друга частина мотиваційного листа, де пояснюються мета й 

причини написання мотиваційного листа, чому було обрано навчання за 

спеціальністю саме в Поліському національному університеті та як 

навчання сприятиме професійному розвитку і кар’єрному зростанню 

вступника, досягненню його життєвих цілей.  

Основна частина. Третя частина листа, в якій вступник викладає 

аргументи на підтвердження зваженого вибору спеціальності, на якій хотів 

би навчатися та оцінку власних здібностей, навичок, здобутого до моменту 

вступу до Поліського національного університету досвіду, які допоможуть 

в опанування обраної професії. У цій частині доречно описати:  

• зацікавленість предметом (чому обрано саме цю спеціальність/ 

спеціалізацію/ освітню програму і як відбувався вибір? Які основні цілі та 

завдання ви ставите перед собою?);  

• навички та вміння в обраній галузі (зазначаються передусім ті, які 

мають безпосередній стосунок до обраної спеціальності/ спеціалізації/ 

освітньої програми);  

• досвід роботи, курси, майстер-класи (за наявності);  

• особисті досягнення (рівень результатів в навчанні у школі, якими є 

пріоритетними для навчання за обраною спеціальністю/ спеціалізацією/ 

освітньою програмою);  

• плани на майбутнє (реалізація поставлених цілей професійного 

становлення), цілі (знання, уміння, навички), яких хотілося б досягти. 

Висновок. Це завершення мотиваційного листа, який є підсумком 

наведених вище аргументів і містить висловлення готовності до старанного 

навчання за обраною спеціальністю/ спеціалізацією/ освітньою програмою. 

Мотиваційний лист особисто підписується вступником. 

 

 



Вимоги до оформлення мотиваційного листа: 

- рекомендований обсяг мотиваційного листа – 1-2 сторінки формату 

А4; 

- мотиваційний лист виконується в текстовому редакторі Microsoft 

Word (розширення .rtf, .doc або .docx), шрифт – Times New Roman, 

розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1/15, абзацний відступ – 

1 см; 

- вирівнювання тексту по ширині, усі поля по два сантиметра. 

 

Порядок оцінювання мотиваційного листа 

Мотиваційний лист оцінюється комісією відповідно до порядку 

надходження. Оприлюднення результатів – відповідно до затверджених 

Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Поліському 

національному університеті в 2022 році. 

 

 

Адреса приймальної комісії: м. Житомир, вул. Старий Бульвар 7. 

Контактні телефони приймальної комісії: (097) 753-49-43, 

             (063) 108-78-60 

 


