
МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 це документ, який подається вступником до Фахового коледжу Закладу 

вищої освіти «Університет Короля Данила»; 

 у цьому документі вступник чітко пояснює причини вступу на 

відповідну освітню чи освітньо-професійну програму та переконує і аргументує, що 

саме він має бути здобувачем цього закладу освіти. 

 

ОСНОВНА МЕТА 

 справити потрібне враження на адміністрацію закладу освіти, звернути 

її увагу на унікальність, знання та вміння, рівень обізнаності вступника; довести, що 

саме ВИ потрібні цьому закладу освіти. 
 

ПІДГОТОВКА ДО НАПИСАННЯ 

 попередній аналіз закладу освіти, стратегії розвитку, цінностей, опис 

відповідної освітньої чи освітньо-професійної програми, яку Ви плануєте вивчити: 

 чому вирішили вступити у цей заклад освіти; 

 що спонукало обрати відповідну освітню програму (спеціальність); 

 чому саме Ви повинні отримати шанс навчатися; 

 ваші очікування; 

 демонстрація власних амбіцій, бажань, шляхів професійного становлення 

та удосконалення у закладі освіти, до якого надсилається документ; 

 стислість, чіткість, логічність викладу і правдива інформація; 

 відсутність будь-якої критики. 

 

СТРУКТУРА МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА 
ВСТУП 

 звертання до адміністрації закладу освіти (Шановний пане Президенте ЗВО 

«Університет Короля Данила», Шановний Андрію Івановичу) 

 представлення, інформація про поточний стан Вашого навчання (заклад освіти, 

клас, спеціалізація); 

 пояснення причин вступу у заклад освіти; 

 аргументація Вашої зацікавленості відповідною освітньою чи освітньо-

професійною програмою / спеціальністю; 

!!! ПОРАДА ДЛЯ ВСТУПНИКА. Зробіть усе, щоб керівництво закладу з  

перших рядків зацікавилося Вами! 

 

ОСНОВНА МОТИВАЦІЙНА ЧАСТИНА 
 розповідь про те, чому Вас зацікавила відповідна освітня чи освітньо-

професійна програма / спеціальність; 

 інформація про власні інтереси, досягнення, уміння, таланти, участь у 

конкурсах, олімпіадах, змаганнях (щонайменше 5 унікальних здібностей чи 

особливостей, якими Ви виділяєтеся від інших вступників), соціальні навички; 

 демонстрація того, що Ваші інтереси збігаються з вимогами закладу освіти та 

його стратегією розвитку (попередньо проаналізувати сайт закладу освіти); 

 можливість професійного росту та удосконалення, формування індивідуальної 

освітньої траєкторії завдяки цьому закладу освіти; 

 показ того, наскільки сильно Ви бажаєте бути здобувачем цього закладу освіти. 

!!! ПОРАДА ДЛЯ ВСТУПНИКА. У цій частині важливо чітко 

продемонструвати своє неймовірне бажання 

навчатися у відповідному закладі освіти. 



ПІДСУМКИ / ПОДЯКА / ПРОЩАННЯ 
 підтвердження готовності вступника навчатися у відповідному закладі освіти, 

правильності вибору, подяка та висловлення сподівання на успішний вступ. 

 

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ЛИСТА 

 для вступників після 9 класу розмір мотиваційного листа – 170–200 слів. 

 розмір тексту мотиваційного листа – 1 сторінка формату А-4, шрифт – Times 

New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1, усі поля – 2 см; 

вирівнювання тексту одночасно зліва і справа. 

 лист має бути написаний українською мовою з дотриманням вимог чинного 

українського правопису. 

 

ВАЖЛИВО !!! Додатки до мотиваційного листа (сканкопії (фотокопії) грамот, 

подяк, відзнак, сертифікатів тощо), які підтверджують особисті досягнення, 

надсилаються вступником на електронну адресу Приймальної комісії: 

vstup@ukd.edu.ua 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 чітке та лаконічне висловлювання думок вступника; 

 грамотність та дотримання технічних вимог; 

 дотримання академічної доброчесності. 

 

ВЗІРЕЦЬ ОФОРМЛЕННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА 

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Президенту ЗВО «Університет Короля Данила» 

Андрію ЛУЦЬКОМУ 

Івана ІВАНИШИНА, учня 9 класу  

Ліцею №23 ім. Р. Гурика, 

м. Івано-Франківськ 

 

Шановний Андрію Івановичу! 

 

Вступ 

Основна мотиваційна частина 

Підсумки 

 

 

 

 

 

 

 

Дата                                                Підпис                                              Іван ІВАНИШИН 

 



В З І Р Е Ц Ь 

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Президенту ЗВО «Університет 

Короля Данила» 

Андрію ЛУЦЬКОМУ 

Марії БОЙКО, випускниці 9 класу  

Ліцею №23 ім. Р. Гурика, 

м. Івано-Франківськ 

 

Шановний Андрію Івановичу! 

На сайті Фахового коледжу ЗВО «Університет Короля Данила» я 

прочитала інформацію про підготовку фахівців за спеціальністю «Готельно-

ресторанна справа». Ваш коледж є найкращим закладом у Івано-Франківській 

області, який готує спеціалістів відповідного напряму. 

Цього року я закінчила навчання та маю високі оцінки з української та 

англійської мови. Я зрозуміла, що саме ці предмети мені знадобляться для моєї 

професії, оскільки завжди мріяла про власну кофейню чи невеличкий ресторан і 

уявляла як вільно буду спілкуватися з гостями різними мовами. 

Цікавість до готельно-ресторанної справи виникла в мене, коли я 

відвідувала Київ, Львів, Одесу, подорожувала до Кракова, Відня і мене вразив 

рівень послуг та різноманіття підходів до створення атмосфери в закладах, 

подача та оформлення страв. 

Я розумію, що для того, щоб бути хорошим фахівцем потрібно 

поєднувати навчання та практичну роботу. Останні роки я експериментувала з 

приготуванням різних рецептів кондитерських виробів, цьому посприяла 

телепередача «Майстер-шеф». Я з упевненістю можу сказати, ким я себе бачу в 

майбутньому. У мене з’явилося невимовне бажання відразу після закінчення 

Коледжу продовжувати навчання у Вашому університеті та вже поглиблено і 

професійно вивчати специфіку готельно-ресторанної справи.  

Ознайомившись з інформацією на сайті, я також довідалася, що студенти 

мають можливість проходити майстер-класи, практику у провідних фахівців 

регіону.  

Я щиро прагну навчатися саме у Вашому коледжі, бо переконана, що ця 

програма допоможе мені розвинути себе як професіонала, лідера команди, 

виховати навички спілкування, які необхідні для моєї майбутньої кар’єри, 

прокласти шлях до своєї мрії – стати успішним управлінцем  власного закладу 

або кондитером. 

Дякую за ваш час та увагу. Я сподіваюся стати частиною Вашого 

студентського колективу. 

Дата                                                   Підпис                                        Марія  БОЙКО 



В З І Р Е Ц Ь 

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Президенту ЗВО «Університет 

Короля Данила» 

Андрію ЛУЦЬКОМУ 

Івана ГРИНІВА, випускника 9 класу  

Ліцею №23 ім. Р. Гурика, 

м. Івано-Франківськ 

 

Шановний Андрію Івановичу! 

Цим листом я хотів би звернутися до Вас щодо вступу на спеціальність 

«Туризм» у Фаховий коледж ЗВО «Університет Короля Данила». Цього року я 

завершив навчання у ліцеї і посилено готувався до вступу в коледж.  

Протягом навчання у ліцеї я цікавився різними професіями, однак 

найбільше мене зацікавив туризм, тому що я дуже люблю подорожувати, 

вивчати іноземні мови та спілкуватися з людьми. Я вирішив, що у своєму 

майбутньому хочу поєднувати свою любов до подорожей з можливістю 

організовувати такі подорожі для інших.  

Я маю високі оцінки з української та англійської мов, літератури, 

географії, історії та з інших предметів, які, на мою думку, є важливими для моєї 

майбутньої професії.  

Навчаючись у ліцеї, я, за підтримки адміністрації, брав участь в 

організації дозвілля учнів нашого ліцею: організовував туристичні поїздки 

Україною, випускав шкільну газету «Навколо світу за 80 днів», проводив 

радіопередачі «Цікаві факти про різні країни світу» на шкільному радіо. 

Спільно з нашим учителем організував факультатив з географії для учнів нашої 

школи.  

Робота в туристичній сфері одна із найбільш оплачуваних і дає 

можливість відвідати величезну кількість країн, вона цікава та різнобічна. Я 

впевнений, що така робота саме для мене, адже це і моя мрія, і моє бажання 

стати спеціалістом у сфері туризму, уміти задовольняти потреби та очікування 

клієнтів в організації відпочинку та дозвілля, плануванні подорожей.  

Важливою перевагою Фахового коледжу ЗВО «Університет Короля 

Данила» серед інших закладів нашого міста є особливий акцент закладу на 

поглибленому вивченні студентами кількох іноземних мов – англійської, 

німецької, також окремою перевагою є спеціальність «Туризм», яка забезпечує 

можливість участі студентів у міжнародних програмах стажування, підготовці в 

організації турів для іноземців на території України, а також турів виїзного 

туризму для вітчизняних туристів. Я ціную чесність, творчий підхід, завжди 

виконую поставлені завдання вчасно, швидко адаптуюсь до нових ситуацій, 

легко знаходжу спільну мову з людьми.  

Буду надзвичайно вдячний за можливість стати студентом Вашого 

закладу освіти і отримати можливість подорожувати під час навчання та 

проходити практику в Україні та за кордоном. 
Дата                                                   Підпис                                        Іван  ГРИНІВ 


