
Додаток 7 

ВИМОГИ ДО МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА 

         Мотиваційний лист – це документ, який подає абітурієнт під час вступу 

до Приймальної комісії Університету «Україна». У ньому вступник у довільній 

формі викладає про свою зацікавленість здобувати певну спеціальність у нашому 

ЗВО, а також  відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах 

діяльності, власні сильні та слабкі сторони. 

         Мотиваційний лист повинен відповідати таким формальним вимогам: 

       - чіткість структури листа і формулювання думок (кожен абзац присвячений 

одному факту чи події, містить одну тезу та аргументацію щодо неї); 

       - відповідність мовним нормам (орфографічним, граматичним, 

мовностилістичним, пунктуаційним); 

         - обсяг 1,5-2 сторінки, документ Word, класичний для ділового стилю 14 

кегль Times New Roman з 1,5 інтервалом. Текст варто розбити на абзаци. 

Структура мотиваційного листа 

        1. «Шапка» в правому верхньому куті листа. Це дані про особу, до якої 

лист (Президентові  Університету «Україна» ), та про того, хто пише лист (ПІП, 

адреса, ел.пошта, номер телефону).  

        2. Вступ, який починається з особистого звертання у шанобливій формі 

(Шановний Петре Михайловичу!). У першому абзаці треба пояснити, з якою 

метою звертаєтеся і чого прагнете. 

       3. Основна частина. Найбільша, у якій послідовно, аргументовано та 

лаконічно розкриваєте ряд питань: 

- чому зацікавилися спеціальністю;  

- як дізналися про Університет «Україна»;  

- чому хочете навчатися саме у нашому університеті; 

- чому університет має обрати саме в вас; 

- якими бачите перспективи, професійне життя після завершення навчання. 

      4. Висновки: 2-3 речення, де абітурієнт підтверджує, що готовий до 

старанного навчання та впевнений у правильному виборі. 

 



Зразок мотиваційного листа 

 

  

 

Мотиваційний лист 

для вступників на здобуття ступеню вищої освіти – бакалавр/магістр,  
                                                                                                            обрати 

галузь знань 06 «Журналістика», спеціальність 061 «Журналістика» 

                                        обрати                                                    обрати 

 

 

 

Президентові 

Університету «Україна» 

Таланчуку ПМ. 

Самчука Павла Григоровича,  

який проживає за адресою: 

вул. Свободи, 42, кв.5, м.Київ, 03155, 

Тел.0635554433 

 

Шановний Петре Михайловичу! 

Звертаюся до Вас з проханням розглянути мій мотиваційний лист та 

прийняти позитивне рішення щодо мого зарахування на навчання до Інституту 

філології та масових комунікацій Університету «Україна» за спеціальністю 

«Журналістика». 

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. 

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 сайтах найпрестижніших університетів 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 

Вашого університету. Навчальна програма Університету «Україна» побудована 

дуже цікаво та інформативно, велика кількість дисциплін стосується 

політичної журналістики, яку б я дуже хотів вивчати. Я дізнався про програми 

обміну студентів, у яких Університет «Україна» бере участь і зрозумів, що, 

навчаючись у вашому університеті, я зможу черпати знання не лише у видатних 

українських вчених, але й закордонних. 

Окрім цього, як мені відомо, багато викладачів кафедри журналістики мають 

практичний досвід роботи, а кафедра 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 

журналістикою та стати справжнім фахівцем. Саме тому я прагну вступити до 

Вашого університету, адже завдяки навчанню у мене відкриються широкі 

можливості і я готовий наполегливо навчатися, щоб їх реалізувати. 

Завершивши бакалаврат, я б хотів продовжити навчання у магістратурі 

та отримати повну вищу освіту у Вашому університеті. 
Щиро дякую за виділений час і розгляд мого мотиваційного листа. 

 

З повагою 

  ПІБ  
 

 

 

 


