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ВСП "Економіко-правничий
фаховий коледж ЗНУ" долучився
до освітніх реформ, розпочатих в
Україні, і є партнером у побудові
твого майбутнього.

Викладачі нашого коледжу
очікують бачити  вмотивованих
вступників, які свідомо обрали
певну спеціальність.



Що таке
мотиваційний

лист?



 Перше знайомство  з вами відбудеться 
 через  МОТИВАЦІЙНІ ЛИСТИ, з яких члени
Відбіркової комісії отримають перші
враження і зрозуміють, хто саме  має
стати  студентом коледжу.

Щоб справити позитивне перше
враження, зацікавити членів Відбіркової
комісії, пропонуємо ознайомитися з
вимогами до мотиваційних листів, які
будуть направлені Вами через
електронний кабінет до Відбіркової
комісії  Економіко-правничого фахового
коледжу ЗНУ.

 



знати, чого саме чекають в�д вас члени
В�дб�ркової ком�с�ї;
точно знати, що Ви хочете отримати в�д
процесу навчання у коледж�;
вм�ти правильно розпов�сти про т� ун�кальн�
якост�, як� роблять вас особливим.

це можлив�сть переконати член�в В�дб�ркової
ком�с�ї в тому, що ви є найкращим кандидатом,
якому потр�бно в�ддати перевагу. 
 За допомогою листа ви налагоджуєте
комун�кац�ю � для цього бажано:

 

МОТИВАЦІЙНИЙ
ЛИСТ



Як написати
мотиваційний

лист?



ПОЧНЕМО ЗІ СТРУКТУРИ

1.«Шапка»
2. Звернення
3. Вступ 
4. Основна частина
5. Заключна частина



«Шапка» 
частина листа,

де містяться
відомості про 

Голові Відбіркової комісії 
ВСП «Економіко-правничий фаховий
коледж Запорізького національного
університету»
Грибановій О.Є.

адресата

адресанта Іванової Євгенії Петрівни
рівень фахової передвищої освіти:
фаховий молодший бакалавр
спеціальність: 
адреса:
е-mail:
моб. телефон:



Звернення

Шапка

Шановна Олено Євгенівно!

 МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ



ВСТУП

ШАПКА

Звертаюся до Вас у зв’язку з.....
пояснюємо, чому Ви обрали саме
Економіко-правничий фаховий
коледж і як навчання сприятиме
професійному розвитку і зростанню

Шановна Олено Євгенівно!



ШАПКА

 Звернення!
Вступ .................................................

Основна частина
(мотиваційна) 
один абзац про

професійні цілі про те, що саме цікавить в
обраній  освітньо-професійній програмі й
професії. Ким уявляєте себе після завершення
навчання тощо. 
   

 

В якій  аргументуєте, що Ви
вмотивована особа із добре

визначеною метою



ШАПКА

 Звернення!

Вступ .............................................

Основна частина 
(здобутки) 

інший абзац про
успіхи в навчанні (середній бал свідоцтва)
академічні результати з певних предметів, які
пов’язані з майбутньою професією;
участь у проєктах, майстер-класах, конкурсах, 
 олімпіадах різного рівня (за 2020-2022 рр.);
закінчення підготовчих курсів ЕПФК;
здобуті знання та навички, які допоможуть при
навчанні за обраною спеціальністю.
 

здобутки, які необхідні для навчання за фахом:

 

В якій аргументуєте, що Ви вже
доклали зусиль для своєї мети



ШАПКА

 Звернення!

Вступ .............................................

Основна частина
(власні якості)

інший абзац про
 ваші якості та навички, необхідні для

здобуття окремих професій та
подальшої успішної роботи за фахом
(наприклад, педагогом, юристом,
менеджером, журналістом, програмістом
тощо).

В якій аргументуєте, що Ви
маєте відповідні якості для

певної професійної діяльності



ШАПКА

 Звернення!

Вступ .............................................

Заключна
частина 

Мотиваційна частина ........................

 
 

Засвідчуєте своє бажання
навчатись

2-3-реченя, що вказують на вашу
впевненість у правильному виборі
спеціальності.

Підпис



Як працювати
над написанням
мотиваційного

листа?



  Добре  обміркуй свою зацікавленість навчатися
в ЕПФК за певною спеціальністю.  
          Для цього,  як кажуть, пізнай себе.

Починай з
того, що 



Дай відповіді на ті питання, які зможеш
використати в основній (мотиваційній)
частині 

ЦЕ МОЖНА 
ЗРОБИТИ ТАК

 
Яка  світова проблема тебе хвилює
найбільше?
Що може змінити твоя професійна
діяльність?
Яка в тебе найбільша мрія чи мета у
житті?
Чого б ти хотів досягнути за 5 років?
В яких компаніях прагнеш
працювати?
Як плануєш скористатися знаннями,
які отримаєш у коледжі?

 



Хто мав найбільший вплив на твій вибір?
Яка роль, на твою думку, належить
фахівцям цієї спеціальності?
Що є привабливим у цій спеціальності?
Що ти знаєш про галузь, в якій прагнеш
працювати?
Яких навичок потребує ця спеціальність?
Які  предмети мають сформувати ці
навички ?

 

Дай відповіді на ті питання, які зможеш
використати в основній (мотиваційній)
частині 

ЦЕ МОЖНА 
ЗРОБИТИ ТАК

 



Які твої улюблені шкільні предмети? 
Які результати їх вивчення?
В яких конкурсах та олімпіадах брав
участь / став переможцем ?
Яким своїм  досягненням пишаєшся
найбільше ?
Що, на твою думку, виходило у тебе
добре в школі?

 

Дай відповіді на ті питання, які зможеш
використати  в основній частині
(здобутки)

ЦЕ МОЖНА 
ЗРОБИТИ ТАК

 



Які твої п’ять унікальних рис, здібностей
чи властивостей, що виділяють тебе
серед інших?
Які три дивовижні речі можеш сказати
про себе?
Який ти маєш унікальний талант?
Якими рисами свого характеру ти
пишаєшся?
За що тебе цінують  друзі?

 

Дай відповіді на ті питання, які зможеш
використати в основній частині (власні
якості)

ЦЕ МОЖНА 
ЗРОБИТИ ТАК

 



Який ЗАКЛАД ОСВІТИ ти вважаєш
ідеальним?
Що саме приваблює тебе у нашому
коледжі?
Чому ми повинні обрати САМЕ тебе?
Чого б ви хотіли навчитися у коледжі?
Як плануєш скористатися знаннями, які
отримаєш в коледжі?

 

Дай відповіді на ті питання, які зможеш
використати в заключній частині 

ЦЕ МОЖНА 
ЗРОБИТИ ТАК

 



012 Дошкільна освіта
013 Початкова освіта
017 Фізична культура і спорт
061 Журналістика
071 Облік і оподаткування
231 Соціальна педагогіка
072 Фінанси, банківська справа та
страхування
073 Менеджмент
242 Туризм
081 Право
231 Соціальна робота
121 Інженерія програмного
забезпечення

Спеціальності та освітньо-професійні
програми ЕПФК:скористайся

http://epkznu.com/  

http://epkznu.com/012-%d0%b4%d0%be%d1%88%d0%ba%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b0/
http://epkznu.com/013-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/
http://epkznu.com/%d1%84%d1%96%d0%b7%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b5-%d0%b2%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f/
http://epkznu.com/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f/
http://epkznu.com/%d0%b1%d1%83%d1%85%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d1%96%d0%ba/
http://epkznu.com/231-%d1%81%d0%be%d1%86%d1%96%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d1%96%d0%ba%d0%b0-4/
http://epkznu.com/%d1%84%d1%96%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d1%96-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82/
http://epkznu.com/%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d1%96%d0%b7%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%b2%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d1%86%d1%82%d0%b2%d0%b0/
http://epkznu.com/%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f/
http://epkznu.com/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/
http://epkznu.com/%d1%81%d0%be%d1%86%d1%96%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/
http://epkznu.com/%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f/
http://epkznu.com/%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d1%96%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d1%82%d0%b0-%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%bd%d1%96-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8/


Мотиваційний лист завантажується в
електронному кабінеті під час подачі

заяви на вступ 
(сайт https://vstup.edbo.gov.ua)

 
 Фотокопії або скан-копії додатків до

мотиваційного листа очікуємо на
електронну пошту Відбіркової комісії 

colledgznu@gmail.com
Назва листа: Додатки_до_МЛ_ІвановаЄП




