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1. Пояснювальна записка 

Мотиваційний лист – це документ, що складається і подається вступником до 

Харківського державного політехнічного коледжу, у якому пояснюються причини, 

через які вступник вважає себе найкращим кандидатом для вступу на відповідну 

освітньо-професійну програму. У цьому листі вступник має можливість розповісти 

про себе, конкретно окреслити свої сильні сторони, дати краще уявлення про свою 

особистість, обґрунтувати, чому саме він є найкращим з-поміж інших кандидатур 

для вступу на обрану спеціальність у Харківському державному політехнічному 

коледжі.  

   Наявність мотиваційного листа – обов’язкова умова  вступу для здобуття 

ступеня фахового молодшого бакалавра. 

    Мотиваційний лист обґрунтовує бажання вступника навчатися для 

здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за 

конкретною освітньо-професійною програмою в Харківському державному 

політехнічному коледжі та визначає коло професійних інтересів i рівень мотивації 

до навчання.  

ІІ. Структура мотиваційного листа 

Структура мотиваційного листа повинна містити «шапку», звертання, вступ, 

основну та заключну частини. 

«Шапка» – частина листа, де містяться відомості про адресата (назва закладу 

освіти, прізвище та ім’я особи, якій адресується лист) 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. Звертання зазвичай 

виділяється напівжирним шрифтом та/або курсивом і вирівнюється по центру. 



Через один рядок після звертання розміщується вступ, який є першим абзацом 

листа. У цьому абзаці викладається його мета і причина написання (наприклад: 

«Звертаюся до Вас у зв’язку з…»). У цій частині варто коротко пояснити, чому 

вступник обрав саме цей коледж і як, на його думку, навчання в коледжі сприятиме 

його професійному розвитку і зростанню. 

В основній частині описуються факти, які зможуть позитивно вплинути на 

вирішення питання про зарахування на навчання. 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 освітньо-професійній програмі та професії, ким 

він себе бачить після завершення навчання тощо. Така інформація свідчить про те, 

що він усвідомлює, яку освітньо-професійну 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: 

• свої здобутки, що будуть корисними для навчання за фахом (успіхи 

в навчанні, участь у проєктах і майстер-класах, володіння іноземними мовами та 

інше); 

• здобуті знання та навички, які допоможуть у навчанні на обраній 

спеціальності; 

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

професійною програмою та ін. 



Важливою складовою мотиваційного листа може бути інформація про соціальні 

навички, необхідні для здобуття окремих професій та подальшої успішної роботи 

за фахом. 

Заключна частина має завершуватися маленьким підсумком на два-три 

речення, які мають підтверджувати готовність вступника навчатися і вказують на 

його впевненість у правильному виборі освітньо-професійної програми. 

                 ІІІ. Вимоги до оформлення мотиваційного листа 

Обсяг 1-2 сторінки формату А4 (≈ 300-600 слів) 

Формат  pdf  

Шрифт 12-14 Times New Roman 

Інтервал  1-1,5 

Абзацний відступ 1-1,25 

Вирівнювання  по ширині 

 

                         ІV. Порядок подання мотиваційних листів 

 Мотиваційний лист подається в електронному вигляді  (електронному вигляді 

або паперовій формі (для осіб, які подають заяву в паперовій формі) при подачі 

документів до приймальної комісії коледжу.  

 

V. Права вступника 

 Усі спірні питання, пов’язані з подачею та розглядом мотиваційного листа 

вступників вирішуються на засіданні Апеляційної комісії за відповідною заявою 

вступника. 

 

                        VІ. Порядок оцінювання мотиваційних листів  

Мотиваційні листи завантажуються до електронного особового кабінету 

вступника та надсилаються на електронну адресу коледжу hdpk@ukr.net. 

Мотиваційні листи оцінюються комісією відповідно до порядку находження. 

Оприлюднення результатів –  згідно з затвердженими Правилами прийому.  



VII. РОБОТА КОМІСІЇ З РОЗГЛЯДУ МОТИВАЦІЙНИХ ЛИСТІВ 

 

Склад Комісії з розгляду мотиваційних листів, затверджується Головою 

Приймальної комісії Коледжу з числа членів Приймальної комісії. 

Після отримання від відповідальної особи відповідних сканкопій (фотокопій) 

документів вступника Комісія проводить засідання (може проводитися онлайн 

засідання засобами корпоративного зв'язку), на якому розглядається мотиваційний 

лист. 

Затвердження рішення за мотиваційний лист приймається простою більшістю 

членами Комісії. 

Рішення комісії вважається легітимним, якщо голосувало більшість членів її 

складу. 

Секретар Комісії веде протокол засідання, який затверджується Головою комісії. 

Під час засідання формується відомість, що є невід’ємною складовою протоколу 

засідання Комісії, в яку записуються дані вступника та рейтинговий номер 

мотиваційного листа. 

Рішення за мотиваційний лист (рейтинговий номер) здійснюється Приймальною 

комісією під час обчислення конкурсного балу, за умови що вступники мають 

однакові результати з індивідуальної усної співбесіди та під час відбору 

вступників, що мають намір навчатися за кошти фізичних (юридичних) осіб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок мотиваційного листа для вступу на спеціальність 



141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

 

                                                                                    Директорові 

                                                                                    Харківського державного  

                                                                                    політехнічного коледжу 

                                                                                    Володимиру ВЕЛИЧКУ 

                                                                                    Іванова Івана Івановича, 

                                                                                    який мешкає за адресою: 

                                                                                    вул. Весела, 10, м. Харків, 61000 

                                                                                    ivanov_ivan@gmail.com 

                                                                                    +380950100000 

  

 

                                         Шановний пане директоре! 

Звертаюсь до Вас з приводу вступу на освітньо-професійну програму 

«Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів» за 

спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електроустаткування», у 

якій я вельми зацікавлений. Упевнений, що отримання професії за обраною 

спеціальністю в коледжі, є моїм шансом зрости особистісно і професійно. 

Вибір цього коледжу більш ніж усвідомлений. Мене зацікавила історія 

навчального закладу,найстарішого в місті Харкові,який закінчило не одне 

покоління молоді,.  Я маю знайомих, які навчалися тут і стали професіоналами 

своєї справи. Зараз в країні дуже багато автомобілів з електричним устаткуванням, 

які потребують огляду та ремонту, а фахівців для цього не вистачає. Це дуже 

перспективна професія, тому що можна обслуговувати також і 

сільськогосподарські машини.  У майбутньому я хочу мати свій автомобіль і 

знання, які я тут отримаю, стануть мені дуже потрібні. Але я не збираюсь 

зупинятися на досягнутому і після закінчення коледжу буду вступати до 

Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Сподіваюсь, 

що під керівництвом досвідчених викладачів, які працюють у коледжі, я здобуду 

mailto:ivanov_ivan@gmail.com


ґрунтовні знання і набуду практичного досвіду. Ще мене дуже приваблює зручне 

місце розташування будівель коледжу.  

Упевнений, що навчання у Харківському державному політехнічному коледжі за 

освітньо-професійною програмою «Обслуговування та ремонт 

електроустаткування автомобілів і тракторів» якнайкраще сприятиме розвитку 

високого професіоналізму.  

Маю достатньо високі бали з математики, фізики, хімії. 

Дякую за розгляд мотиваційного листа та моєї кандидатури для вступу до 

Харківського державного політехнічного  коледжу за обраною спеціальністю. 

Мрію стати частиною вашого студентського колективу. 

  Сподіваюсь на позитивну відповідь.  

  

 

 

З повагою 

Іван ІВАНОВ                                                                                                Підпис 

 

Дата 

 

 

 

 

 

 

Примітка 

 Цей приклад наведений для ознайомлення із загальними принципами написання 

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

Харківського державного політехнічного коледжу.  

 

 

 


