
 

   Що таке мотиваційні листи і чому слід вчитися їх писати? 

   Які особливості мотиваційного листа в конкурсі-захисті? 

   Конкретні поради щодо написання. 

Марія Титаренко  
  

https://www.facebook.com/events/833146920601641/  Подія у фб: 

https://www.facebook.com/events/833146920601641/


Мотиваційний лист 
• це есей, що дає можливість показати 

свою особистість і висловити, чому 
саме ви кращий кандидат серед інших. 
Мотиваційний лист доповнює резюме і 
підкреслює відповідну інформацію про 
ваші компетенції та досвід. 

 різновид особистої 

супровідної кореспонденції, 

що надається разом з резюме. 

Його мета – справити потрібне 

враження на комісію, звернути 

увагу на ваш професійний 

досвід, знання та вміння, 

рівень обізнаності у сфері, та 

довести, що саме ви маєте 

перемогти. 
Мотивація — це певні стимули (рушійні 
сили), що змушують людей діяти і досягати 
поставлених цілей. Внутрішня мотивація 
(самореалізація, ріст, досягнення тощо) і 
зовнішня (винагорода, страх тощо). Потреби 
+інтереси+цінності.  

Чому?  
Навіщо?  
Для чого? 

Короткий 
прозовий текст 
(1-2 сторінки), 
який сутнісно 
відображає 
персональні 
цінності 
учасника та 
його 
зацікавленість у 
реалізації 
проєкту.   

https://scholarshipfellow.com/motivation-

letter-template-scholarship-motivation-letter-

template-university/  
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https://www.facebook.com/watch/?v=582833619098716  Скріншот з: 

https://www.facebook.com/watch/?v=582833619098716


Мотиваційний лист: 

особливості  
  

месидж: чому ВИ (організація/компанія) +   
ваша організація оптимальна + 

 
  

месидж: чому Я 
моя кандидатура оптимальна 

супровідна документація 
“обгортка” до CV 

офіційно-діловий стиль 
1 сторінка (лаконізм) 

І абзац важливий! 

Home work 
розкриття потенціалу 

“ваша комунікаційна пропозиція” 
NO SAMPLE FOR YOU 

OK амбіції, бажання, шлях розвитку 

довільна структура (логіка) 
перечитування/редактура 

native speaker 
оформлення/видрук   

 

НЕ писати того, що не має стосунку 
НЕ писати води 

НЕ бідкатись – НЕ змінювати світ 
НЕ писати ВСЕ 
НЕ давати довідки 

 

Структура: 
 
-“шапка” (ваша інф., дата…) 
-звернення (до членів журі) 
-перший абзац з вашою 

метою/темою/проблемою (щоб 
зачепити) 
-від двох до шести коротких 
абзаців з основними меседжами 
- потенціал /майбутнє 
підсумок (дякую, що 
розглянули…) 
-заклик до дії (готовий/а до 
інтерв’ю…) 
-слово прощання і підпис 
(Sincerely, …) 

 https://pozovna.in.ua/zrazki-

listiv/motivacijnij-list  

Зображення взято з: 
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Поради Асі Баздирєвої 

 

Функціональна неграмотність 

Тиждень на листа 

Логістика комунікації 

Індексація назви/запиту 

Персоналізоване письмо 

Проф/перс.досвід + амбіція 

нині + візія себе/проекту в 

майб. 

Чому важливо: ЦА 

(ви/організація/сфера)? 

тема=абзац 

Ключова теза+приклад 

Сильні сторони 

Проф. feedback 
elevator pi 

 

 

 

https://supportyourart.com/columns/moti

vation-letter?fbclid=IwAR3HW-

1Ppp2BlexiwMLGElfuASJHock8IqtqZuR

HRDFuNISzDJqmk7HMCBY  

“Американська логіка письма дуже 

відрізняється від нашої. Звичний для 

України формат: купа фактів, 

міркувань, гіпотез, а в кінці — висновки. 

Якщо ви бажаєте зробити свій есей 

конкурентноспроможним, 

дотримуйтеся американської логіки, 

згідно з якою головна теза вашого 

письма має бути зрозумілою від 

початку. На додаток, кожен абзац — це 

мікротекст, в якому вступне речення 

сигналізуватиме головну думку абзацу, 

а фінальне речення — висновки та 

релевантність абзацу цілому есею”. 

https://news.donnu.edu.ua/2018/10/24/moti

vatsiyniy-list/  
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https://vseosvita.ua/news/motyvatsiinyi-lyst-5-

porad-abituriientu-6101.html  

1. Не пишіть в останню хвилину 
2.    Чітко сформулюйте цілі 
 
Не забувайте і про власну цінність. 

Суть мотиваційного листа 
полягає в тому, щоб переконати 
комісію у своїй винятковості. У 
хорошому мотиваційному 
листі чітко видно вступ і логічно 
впорядковані смислові блоки. 

 
3. Виходьте за рамки шкільного 

життя (соціальна активність, 
комунікабельність, 
проактивність). 

 
4. Будьте конкретними. 
 
5. Не зациклюйтесь надмірно на 

мотиваційному листі.  
 

 
 

НЕ ВАРТО ДОДАВАТИ: 
 
Фото, картинки, відео; 
Часто використовувати жарти в тексті; 
Придумувати креативний дизайн; 
Писати про себе в третій особі 
 

 

Ілюстрацію і поради взято з:  
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Структурування/рубрикація 

Абзацування думок 
Nut graph 

Верифікація 

Зрозумілість 
Короткі речення 

Активні дієслова 
Офіційно-діловий стиль 

Принцип ”KISS” 

  
 

 
 

Помилки і “ліки”  

Більшість людей у цій сфері… 
Із цього випливає актуальність… 
Безліч, цікавий, відомий, карколомний… 
В Україні нічого немає… 
Я зробив дуже важливий вклад… 
(Мною було зроблено…) 
Як ви, напевно, вже здогадались/могли 
подумати… 
Більша половина 
Отже/насамкінець/врешті-решт хочу 
підсумувати… 
Виділення/підкреслення/курсив 
Перебільшення/метафорика/експресія/я-
кання/гумор/поезія… 
 
 
 
 

shutterstock.com  Ілюстрація з:   

shutterstock.com  Ілюстрація з:   

https://www.shutterstock.com/
https://www.shutterstock.com/


 
 

 
скіли-волонтерство-лонглайфлернінг 

мобільність 
гнучкість 

coachable/cheerful/flexible/ 

мотиваційний лист як рятівний жилет 
 

 

Ще кілька порад 
  

вивчення ЦА: home work/контакти 
проект: Що? І що? І що потім? 

цінність/вклад/ККД 
факти vs загальники 
контекст (місто/країна/світ) 

self-oriented??? 
докази/верифікація  

«бізнес-план» реалізації (деталізація) 
план: коротко і довготерміновий 
підготовка, час 

вичитка (native speaker/профі) 
 

Ілюстрація з:   

Ілюстрація з:   shutterstock.com  

shutterstock.com  

https://www.shutterstock.com/
https://www.shutterstock.com/


Дмитро Лопушанський, м. Львів (нині студент УКУ) 

розробив пристрій, що полегшує життя незрячим 

людям Helpy Eyes. Отримав золоті відзнаки на конкурсах і 

конференціях в Малайзії, Сінгапурі, і продовжує над ним 

працювати зараз, так само, як і над іншими розробками: 

Мотивація – хлопець сам має поганий зір і вирішив допомогти тим, 

хто не бачить зовсім, розрізняти кольори, орієнтуватися у відстані 

до перешкоди, розуміти  рівень освітлення в приміщенні тощо. 

Валентин Фречка, с. Сокирниця, Закарпатська 

область (нині студент КНУ ім. Тараса Шевченка), 

засновник і  директор RE-leaf PAPER -  єдиної 

компанії в світі, яка виготовляє папір з опалого 

листя. Увійшов список  Forbes 30 до 30 у рубриці 

«Агенти змін», у видавництві «Книголав» вийшла 

книга Роба Кемпа «Хороші хлопці. 50 героїв, що 

змінили світ добротою», де Валентин один з 50. 

Первинна мотивація: з дитинства  мріяв 

керувати великим виробництвом, «бажано з 

біологічним ухилом». 

Нині: «Я хочу просувати ідею України. Моя 

концепція: екологія дорівнює економіці. Екологія 

може бути нашим вектором розвитку, оригінальною 

ідеєю, на якій країна зароблятиме», об'єднувати 

молодь для реалізації проєктів 

https://vogue.ua/ua/article/culture/lifestyl

e/dengi-pod-nogami-kak-ukrainec-

delaet-bumagu-iz-listev.html  

Фото взято з:  

Фото 

взято з: 

https://lvi

v.24tv.ua/

ukrayinsk

iy_studen

t_stvoriv_

unikalniy

_pristriy_

dlya_nezr

yachih_fo

to_video_

n127106
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Борисюк Софія-Христина і Шульга Нікіта (м. Київ) - 

зараз великі еко-зірки. Засновники проєкту компостування 

відходів для шкільних їдалень «Компола». Проєкт вони 

заснували ще в  2016 р, з ним, будучи 6-класниками, 

перемогли на конкурсі  МАН-Юніор дослідник, що 

проводиться онлайн. 

Мотивація: зробити країну чистішою, зменшити екологічні 

проблеми засобами, що всім до снаги, сприяти розповсюдженню 

еко-культури в школі. 

Даниїл Озерний (м. Кам’янське, Дніпротеровська 

обл.), призер конкурсу-захисту у секції педагогіки 2018 р. 

Досліджував питання шкільного самоврядування й 

методики викладання іноземної мови.  

Ще в 10му  класі написав підручники для 

школи  «Хімія англійською», «Британська література», 

«Американська література» та ін.Для цього склав 

іспит TOEFL на рівень С1.  

Колумніст НУШ: серія із 20 статей щодо методики 

викладання англійської мови. Отримав викладацьку 

кваліфікацію Cambridge ESOL, побував на EdCamp 

Ukraine та EdCamp Boston TU. Зараз навчається в США, 

після здобуття освіти закордоном хоче повернутися в 

Україну й запроваджувати нову шкільну культуру в Україні. 
Мотивація: зробити так, щоб учні опановували навики аналізу та 

синтезу під час навчання в школі, поліпшити викладання іноземної 

мови, розвантажити програму з літератури, щоб школи України 

стали «школою громадянина» - сформувати нову шкільну культуру. 

https://gof.org.ua/campaign

s/kompola/  

Фото взято з:  

Фото взято з:  https://nus.org.ua/view_auth/Даніі

л%20Озерний/ 
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