
КЗ ЛОР Львівський фаховий коледж культури і мистецтв 

 

Що таке «мотиваційний лист»? 

 

     Мотиваційний лист ‒ це есе, що дає можливість розповісти про себе, свої 
сильні сторони, дати краще уявлення про власну особистість, обґрунтувати, 
чому саме ви найкращий з-поміж інших кандидатів для вступу на обрану 
спеціальність конкретного навчального закладу. 

      

Навіщо потрібний мотиваційний лист? 

 

1. Отримуєте досвід (у світовій практиці мотиваційний лист є неодмінною 
умовою вступу до закладів вищої освіти, отримання стипендій на освіту 
за кордоном, грантів, працевлаштування тощо). 

2. Маєте можливість презентувати себе як особистість. 

3. В умовах високої конкуренції (оскільки випускники цього року 
складатимуть не два предмети, а один), імовірно, буде багато випускників 
з однаковими балами. 

 

     Шановний абітурієнте! Ти можеш скористатися такими порадами щодо 
написання мотиваційного листа. 

 

Як написати ефективний мотиваційний лист для вступу до 

Львівського фахового коледжу культури і мистецтв? 

 

Мотиваційний лист це НЕ резюме 

У мотиваційному листі 

ми викладаємо думки у форматі ЕСЕ ‒ особистий життєвий досвід, 
переконання, цінності, світогляд 

 

 

 

 



Обов’язково вкажіть: 

- Я розумію, чому обираю цю спеціальність, освітньо-професійну 
програму (спеціальність «Менеджмент соціокультурної діяльності»: 
освітньо-професійні програми: “Організація народної інструментальної 
творчості” (народні, духові та естрадні інструменти), “Організація 
народної пісенної творчості”, “Видовищно-театралізовані заходи”,            
“Кінофотовідеосправа”; спеціальність «Хореографія»: освітньо-
професійна програма “Народна  хореографія”, спеціальність  
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», освітньо-професійна 
програма» «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа») 

- Я усвідомлюю, чому обираю Львівський фаховий коледж культури і 
мистецтв? 

- Я маю конкретні цілі? 
- Знаю, чого очікую від навчання? 

 

На що варто звернути увагу при написанні мотиваційного листа: 

- стиль викладу 
- лаконічність 
- аргументація 
- відсутність мовних штампів, елементів розмовного стилю 
- короткі речення 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 

 

«шапка» адресат та адресант 
вступ починаємо з шанобливого звертання до осіб, які 

читатимуть лист; пояснюємо, чому обрав/обрала 
навчання саме тут, що підштовхнуло до вибору  

(1 абзац) 
 

основна частина викладаємо свою точку зору, власні думки, 
аргументи, що цікавить в обраній програмі, ким 

себе бачите у майбутньому, чим навчальний заклад 
може в цьому вам допомогти, чому саме ви з-поміж 

інших тощо   
(2-3 абзаци) 

 
фінальна частина 

(висновки, подяка) 
підсумок (2-3 речення) 

 
                                     



Зразок мотиваційного листа 
«Шапка», вступ 

 
В. о. директора 

Львівського фахового коледжу  
культури і мистецтв 

п. Лавриніву Г.П. 
Дудич Ірини Василівни 

м.Стрий, 
вул. Зелена 150, кв. 12, 18130 

е-пошта: dudychiryna@gmail.com 
телефон: 063-178-12-56 

 

Вельмишановний пане директоре! 

     Звертаюся до Вас з приводу вступу на спеціальність 029 «Інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа», у якій я вельми зацікавлена. Упевнена, що 
навчання у Львівському фаховому коледжі культури і мистецтв є моїм шансом 
зрости особистісно й професійно, популяризувати українську мову та культуру 
як в Україні, так і за кордоном. 

 

Основна частина 

(усього 2-3 абзаци) 

     Вибір саме цього закладу освіти більш ніж усвідомлений. Моїми вчителями 
української мови, української літератури, історії України, англійської мови, 
інформатики були хороші фахівці. Саме вони спонукали не лише мене, а й усіх 
учнів нашої школи спочатку пізнати українську мову, історію та культуру, а 
потім і полюбити їх. В Стрию, де я мешкаю, учителі спілкувалися красиво 
українською мовою. Ось так своїм прикладом і фаховим рівнем зробили для нас 
українську мову модною. І я вдячна їм за це. Вдячна й учителям англійської 
мови та інформатики. Пояснити це не складно:  по-перше, сучасний бібліотекар 
має безмежні можливості для участі в міжнародних проєктах; по-друге, 
українська мова сьогодні стає популярною мовою у всьому світі, а отже, у 
взаємозв’язку з англійською та сучасними інформаційними технологіями дає 
можливість працювати з іноземцями. Усе це створює додаткові можливості для 
підвищення престижу професії бібліотекаря. 

     Під час пошуку інформації про заклад освіти в цілому й спеціалізацію 
зокрема я дізналася, що викладачі є чудовими фахівцями в галузі 
книгознавства, діловодства, української та іноземної мов, інформаційних 
дисциплін. Для мене дуже важливо навчатися у престижному навчальному 
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закладі. Я сподіваюся, що буду брати участь у різноманітних заходах разом із 
іншими здобувачами освіти. 

     Особливо цікавим для мене є вивчення інформаційних технологій. Маю 
досвід роботи із текстовим редактором. Кілька років поспіль мала нагоду брати 
участь й посідати призові місця в шкільних конкурсах та олімпіадах обласного 
рівня. Сподіваюся, що під керівництвом викладачів-професіоналів я навчуся 
багато нового та набуду відповідного досвіду. А в майбутньому зможу 
працювати та реалізувати себе, як добрий фахівець.  

 

Фінальна частина (висновки, подяка) 

   Маю хороші результати з української та англійської мов, літератури, історії, 
інформатики та низки предметів, які, переконана, є важливими для професії 
бібліотекаря. Упевнена, що навчання у Львівському фаховому коледжі 
культури і мистецтв за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна 
справа» якнайкраще сприятиме розвиткові й професіоналізму на високім рівні.  

     Дякую за розгляд мотиваційного листа та моєї кандидатури для вступу до 
Львівського фахового коледжу культури і мистецтв за обраною спеціальністю. 
Сподіваюся на позитивну відповідь.  

       З повагою  

      Дудич Ірина Василівна 


