




Зразок оформлення 
мотиваційного листа 













Я дуже сильно мрію стати дизайнером!  
Візьміть мене, будь ласка!  



Я мрію стати дизайнером, щоб … 
Ваша Академія надає такі можливості … 

Я дуже сильно мрію стати дизайнером!  
Візьміть мене, будь ласка!  



Що приверне увагу до вашого тексту? 
 

Оригінальні думки,  
висновки 



Що приверне увагу до вашого тексту? 
 

Цікава історія  
(дуже стисло) 



Що приверне увагу до вашого тексту? 
 

Оберіть і опишіть свою рольову модель —  
ким чи яким ви хочете стати після навчання.  
Хто є вашим прикладом для наслідування?  
Хто справив найбільший вплив на вибір вашого 
майбутнього фаху?  
Поділіться особистою історією знайомства з цією 
людиною — це може бути реальна особа або  
літературний персонаж чи кіногерой.  
Розкажіть про людей, книжки чи події, що вплинули на 
формування вашої особистості.  
Це спосіб продемонструвати ваші цінності, ваші 
погляди на життя, ваші уявлення про майбутню 
професію. 



Що варто зробити після написання листа? 

Перечитати його вголос:  
так легше помітити помилки 
та збій у послідовності 
викладу думок 



Що варто зробити після написання листа? 

Дати почитати комусь:  
не лише на предмет помилок,  
а й перевірити, чи все зрозуміло, 
чи одна думка випливає з іншої 



Що варто зробити після написання листа? 

Попросити переказати —  
це те, що про Вас запам’ятає 
приймальна комісія  
після прочитання Вашого листа 



Які стилістичні вимоги  
до мотиваційного листа? 

Послідовність, логічність  
та аргументованість  
викладу думок 



Які стилістичні вимоги  
до мотиваційного листа? 

Одна тема – один абзац 



Які стилістичні вимоги  
до мотиваційного листа? 

Занадто довгі речення 



Які стилістичні вимоги  
до мотиваційного листа? 

Жаргонні слова, 
лексичні, граматичні, 
орфографічні,  
пунктуаційні помилки 



У якому жанрі писати  
мотиваційний лист? 

Оптимальна форма мотиваційного листа — це есе. Чому?  
По-перше, це звична вам форма — ви писали їх у школі на 
уроках літератури чи, скажімо, у власному блозі про улюблені 
книжки чи фільми.  
Гарний пост у Facebook чи Instagram теж має ознаки есе. 
По-друге, есе проявляє творче начало, індивідуальність та 
унікальність, словниковий запас, нестандартне і критичне 
мислення автора. 
По-третє, форма есе поєднує в собі риси художнього та 
публіцистичного стилів. Головні особливості есе –  
емоційність та ефектність.  
А справити враження — це саме те, навіщо ви пишете 
мотиваційний лист. 



Мотиваційний лист — це ваш портрет, 
віддзеркалення ваших думок і прагнень, 
вашого способу мислення та зацікавлень.  
Не привласнюйте чужих масок і облич. 
Будьте собою.  
Покажіть себе справжнього чи справжню. 
Повірте у себе,  
і комісія обов’язково повірить у вас. 

Плагіат чужого мотиваційного листа  
або зразка з інтернету – завжди погана ідея( 




