
Вимоги до написання та оформлення мотиваційного листа 
 

Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі 

інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню 

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 (у тому числі в електронній 

формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію (Порядок 

прийому на навчання для здобуття вищої освіти  в 2022 році, затверджений 

наказом Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2022 року № 392 (зі 

змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 

2022 року № 400). 

Зміст мотиваційного листа 

Увагу до Вашого тексту може привернути розкриття таких 

питань: 

- мета та причина написання листа? 

- до чого прагнете? 

- як дізналися про Академію? 

- чому хочете навчатися саме в ОАНО? 

- чому Академія має обрати саме вас? 

- характеристики власних професійних цілей?  

- чому зацікавилися спеціальністю? 

- Ваші очікування від навчання за вибраною Вами освітньо-

професійною програмою? 

- Ваші досягнення у навчанні та інших видах діяльності? (у разі 

необхідності можете додати в електронній формі матеріали (копії 

сертифікатів, дипломи, нагороди, публікації), що підтверджують 

викладену в листі інформацію);  

- власні сильні та слабкі сторони? 



- якими бачите перспективи, професійне життя після завершення 

навчання? 

Вимоги до оформлення 

Текст має бути набраний у редакторі Microsoft Word у вигляді 

комп’ютерного файлу з розширенням *.doc, *.docх, переведений                                 

у формат PDF. Орієнтація – книжкова, абзацні відступи: 1,25 см; міжрядковий 

інтервал: 1,5; шрифт: Times New Roman, розмір: 14. Аркуш формату А4, поля: 

ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє і нижнє - по 20 мм. Не має бути ніяких 

помилок в листі. Невеликий обсяг вимагає лаконічності: пишіть про 

найважливіше, щоб показати вашу зацікавленість та підготовчу роботу у 

довільній формі. 

Мотиваційні листи вступників надсилаються на електронну пошту 

Приймальної комісії osvitakzvo@gmail.com 

Назва файлу – прізвище вступника_Мотиваційний лист, у тексті роботи 

вказується повністю прізвище, ім’я та ім’я по батькові точно за паспортом. 
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