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Мотиваційний лист – це один із видів ділової

документації, в якому вступник розповідає про те,

чому він хоче здобувати фахову передвищу освіту

та отримати освітньо-професійний ступінь фахового

молодшого бакалавра в ЧТФК, чим йому цікава

обрана спеціальність і ким він себе бачить у

майбутньому.



Вимоги до оформлення мотиваційного листа:

Формат тексту: Microsoft Word (pdf).

Орієнтація: книжна, альбомна орієнтація заборонена.

Поля: верхнє - 2 см, нижнє - 2 см, ліве - 3 см, праве - 1 см.

Шрифт: Times New Roman, розмір (кегль) – 14.

Міжрядковй інтервал: 1,5.

Рекомендований обсяг: 0,5-1 сторінка формату А4 (150-

500 слів).

Оригінальність тексту: не менше 60%.



Коледж приймає мотиваційні листи від вступників до початку

вступних випробувань відповідно до Правил прийому.

Мотиваційні листи, що мають об’єм менше рекомендованого обсягу

200 слів та не відповідають вимогам до оформлення, або надійшли

після встановлених термінів, прийматись до уваги та розгляду не

будуть і заява таких осіб на вступ до ЧТФК буде відхилена.



Мотиваційний лист вступника повинен містити такі 

складові частини: 

1. Вступ.

2. Основна частина. 

3. Висновки. 

У вступній частині обов’язково привітайтеся, залиште

свої контактні дані, у зверненні краще вкажіть ім’я

людини, яка буде читати ваш лист.



Основну частину можна впорядковувати за власним баченням, 

однак бажано, щоб вона містила:

 досягнення у навчанні; 

 причини обрання спеціальності чи освітньо-професійної 

програми;

 обізнаність з можливостями, які дає колеж, кар’єрні прагнення, 

на основі яких ви обрали саме цю спеціальність; 

 кар’єрний план, чого хочете досягти, отримавши диплом ЧТФК, 

навички, знання, особистісні якості, які можуть допомогти вам 

досягти успіху в обраній сфері, та яким чином обрана освітня 

програма допоможе розвинути ваші якості. 



Як написати хороший мотиваційний лист?

1. Пізнайте себе. Для написання хорошого

мотиваційного листа потрібно добре обміркувати та

зрозуміти для самого себе, чому ви зацікавлені в цьому

конкретному закладі чи освітній програмі.

Запишіть щонайменше п’ять унікальних рис чи

здібностей, завдяки яким ви виділяєтесь серед усіх

інших.

Оберіть лише ті, які ви збираєтесь використати у

своєму листі, щоб довести приймальній комісії, що ви є

цінним кандидатом.



2. Дослідіть предмет. 

Вивчіть іcтopію

виникнeння

Чернівецького 

транспортного фахового 

коледжу, освітню 

програму спеціальності, 

відгуки роботодавців на 

освітню програму, 

самооцінювання закладу. 



3. Зробіть перший варіант.

Це важлива частина процесу

оформлення вашого листа. У

деяких випадках потрібно

приблизно 3-4 чернетки, щоб

написати мотиваційний лист.

У кожному варіанті слід

почати із запису основних ідей

та роботи над окремими

розділами.



4. Перечитайте лист і перевірте, чи ви

відповіли на всі важливі запитання.

 Хто ви та для чого звертаєтесь? 

 Як ви дізналися про коледж? 

 Чому ви хочете навчатися в 

ЧТФК? 

 Що робить вас найкращим 

кандидатом? 

Підсумуйте, яка саме кваліфікація,

життєвий досвід та особисті якості

підготували вас до навчання в коледжі.



5. Завершіть лист.

Переконайтеся, що ваш лист

поміщається на одну сторінку,

написаний правильним шрифтом і

ви перевірили правопис та

граматику.

Дайте його прочитати декільком

людям для ознайомлення й

коментарів. Це справді допомагає.



Що буде зайвим у листі?

Не потрібно додавати:

• Фото, картинки, відео.

• Використовувати жарти в тексті.

• Придумувати креативний дизайн.

• Писати про себе в третій особі.



МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ  ПОВИНЕН ВИГЛЯДАТИ ПРИВАБЛИВО.

 НЕ ВАРТО ПОЧИНАТИ КОЖНЕ РЕЧЕННЯ З «Я..». 

 НІ В ЯКОМУ РАЗІ НЕ ГОВОРІТЬ НЕПРАВДУ І НЕ ПЕРЕБІЛЬШУЙТЕ.

 НЕ СХИЛЯЙТЕСЯ ДО САМОКРИТИКИ. 

 НЕ СВІДЧІТЬ ПРОТИ СЕБЕ: Я ЩЕ НЕ ДОСЯГ, АЛЕ ОБОВЯЗКОВО...

 НЕ ВИПРАВДОВУЙТЕСЯ. 

 НЕ КОПІЮЙТЕ ФРАЗИ АБО ВЕСЬ ТЕКСТ ІЗ ЗРАЗКІВ В ІНТЕРНЕТІ! ЛИСТ 

ПОВИНЕН БУТИ ІНДИВІДУАЛЬНИМ, ЩО ОПИСУЄ ТІЛЬКИ ВАШІ 

ДОСЯГНЕННЯ, УСПІХИ І ЦІЛІ.

 ОБОВЯЗКОВО ПЕРЕВІРТЕ ЛИСТ! 

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ СЛУЖИТЬ ВАМ РЕКЛАМОЮ! ПРОРЕКЛАМУЙТЕ 

СЕБЕ, ЗАЦІКАВТЕ В СОБІ! 

ЗАУВАЖТЕ!


