
Поради щодо написання мотиваційного листа: 

 

 Мотиваційний лист – це есе, що дає можливість показати свою особистість 

і переконати, що саме Ви кращий кандидат з-поміж інших. Мотиваційний лист 

доповнює резюме і підкреслює відповідну інформацію про ваші компетенції та 

досвід. 

 

1. Мотиваційний лист має чітку структуру: 

  Ваші дані (ім’я, адреса, дата…); 

  звернення (Dear Sir or Madam…, Dear Professor…); 

  в першому абзаці необхідно вказати мету, наголошуючи на Вашій 

унікальності (щоб зачепити); 

  від двох до шести коротких абзаців з основними меседжами (відповідаєте 

на питання: “Чому саме ця програма? Чому саме Ви?”); 

  підсумок (дякую, що розглянули…); 

  заклик до дії (готовий/а до інтерв’ю…); 

  прощання і підпис (Sincerely, …). 

 

2. Здійснення аналізу   програм 

 Перед тим, як сісти писати мотиваційний лист, варто детальніше вивчити   

компанію, огрганізацію, університет, куди Ви подаєте заявку. Зверніть увагу на 

все: від офіційного сайту і сторінок в соцмережах, до сторінок в LinkedIn та 

відгуків колишніх учасників на форумах, таких як Quora, для міжнародних 

програм, всесвітньо відомих фондів, грантів та стипендій з багаторічною 

історією. 

Особлива  увага звертається на: 

  цінності, візія, місія програми, стипендії, університету, організації – щоб в 

мотиваційному листі описати, як це збігається з Вашими планами на майбутнє та 

особистою позицією; 

https://www.quora.com/


 спеціальні групи в соцмережах, які є спільнотами майбутніх або колишніх 

учасників – щоб отримати поради, тощо. 

 

3. Зверніть увагу на  ключові слова: 

 Уважно читайте опис кандидата – кого хочуть бачити серед учасників 

проєкту, отримувачів стипендії або студентів програми, на яку Ви подаєте запит. 

Там завжди є ключові слова, які описують якості, навички, риси, компетенції 

бажаної особи. 

 Сміливо обирайте три якості, в яких Ви - супер і можете це підтвердити 

досвідом (навчання, роботи, волонтерської діяльності), копіюйте їх в чернетку 

вашого мотиваційного листа – і ось, є план на три короткі абзаци головної 

частини тексту. 

 

4. Підписуйте коректно файл. 

 Перед відправкою мотиваційного листа або інших документів на програму, 

перевірте такі речі: 

  файли повинні містити: ML_Name Surname (де ML – motivational letter, a 

Name Surname – Ваші ім’я та прізвище латиницею, як в закордонному паспорті) 

  формат файлу PDF: конвертувати можна з Microsoft Word в pdf 

безпосередньо в текстовому редакторі або онлайн. 

 

5. Плагіат та кліше 

 Копіпейст чужого мотиваційного листа або зразку з інтернету – завжди 

погана ідея. 

По-перше, стандартність фраз та відсутність унікальності нікого не зацікавить в 

приймальній комісії. Людина, яка проводить відбір,  начиталася сотні, якщо не 

тисячі таких листів. Просто не витрачайте свій та чужий час. 

По-друге, мотиваційні листи можуть перевіряти на плагіат автоматично, тому 

перевірте свій текст самостійно перед відправкою в будь-якому безкоштовному 



онлайн-сервісі: Dupli Checker або Quetext. Уникайте слів-кліше, які дуже 

стандартизують мотиваційний лист та “вбивають” саме вашу унікальність. Якщо 

прибрати Ваше прізвище з цього мотиваційного листа, чи презентує він саме Вас? 

6. Дедлайн та кількість слів: 

 Якщо написано, що останній день подачі документів 10 квітня до півночі, 

то і надіслати мотиваційний лист треба вчасно. Коли документи завантажуєте 

онлайн, не робіть це в останні години – система висне, адже інші кандидати теж 

писали до останнього. 

 Щодо слів: зараз можна легко порахувати кількість слів та вкластися в ці 

рамки. Перевищувати або писати менше – не варто. Часто заявки, окрім людей, 

опрацьовують комп’ютери за своїми алгоритмами. Серед порад: написати більше, 

а потім коригувати та прибирати зайве до необхідного об’єму. 

 

7. Наявність “родзинки”: 

 На початку мотиваційного листа варто зачепити читача з першого абзацу, 

де повинні бути фрази, після яких виникне думка “О, цікаво, а що далі?” 

Уникайте стандартних фраз “I am very motivated”. Подайте свою ціль, мету у 

вигляді тез, та розкрийте їх. 

8. Розмовна лексика: 

 Незалежно від того, куди ви пишете мотиваційний лист (на волонтерство, 

на навчання, на стипендію, на короткостроковий тренінг), варто уникати 

розмовних фраз, скорочень, які ми звикли використовувати в чаті з друзями з 

інших країн. Перелік слів-табу можна перевірити за посиланням 

https://www.scribbr.com/academic-writing/taboo-words/ 
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