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Мотиваційний лист: суть і мета 
Це Ваша особиста історія: про Ваші людські якості, досвід, захоплення 

та соціальні досягнення. 

Мета мотиваційного листа – привернути увагу приймальної комісії до 

Вас як особистості, зацікавити та переконати вибрати саме Вас серед інших 

кандидатів. 

Якісний мотиваційний лист дозволяє оцінити вступника з різних боків: 

його щирість, особисті якості, ступінь підготовки, мотивацію, особисту та 

соціальну цілі, обґрунтованість вибору Івано-Франківського національного 

медичного університету і відповідної спеціальності, вміння формулювати 

думки. 

 

Вимоги до мотиваційного листа 
 

1. Індивідуальність 

Текст має містити відповіді на такі запитання: 

• Як саме виник Ваш особистий інтерес до обраної спеціальності?  

• Чи маєте Ви захоплення, пов’язані з обраною спеціальністю?  

• Чи є у Вас професійний або волонтерський досвід в обраній сфері? 

 

2. Адресність 

Текст має містити відповіді на такі запитання: 

• Чому Вас цікавить галузь знань «Охорона здоров’я»?  

• Чому Ви обрали Івано-Франківський національний медичний університет? 

• Чому Ви обрали цю спеціальність? 

• Чого конкретно Ви очікуєте від навчання? 

• Як обрана спеціальність допоможе реалізуватися Вам в науці чи професії? 

 

3. Доказовість 

Текст має містити відповіді на такі запитання: 

• Чи маєте Ви досвід особистої наукової роботи в обраному напрямі?  

• Якими є результати Ваших досліджень?  

• Чи готові Ви продовжити дослідження і що Вам для цього потрібно? 

 

4. Оригінальність 

Текст має містити відповіді на такі запитання: 

• Які якості допомагають Вам досягти успіху – уміння встановлювати 

зв’язки, формулювати гіпотези, експериментувати тощо?  

• Чого Вам бракує для того, щоб досягти мети?  
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• Чому вибір Івано-Франківського національного медичного університету і 

відповідної спеціальності дозволить Вам втілити задумане? 

 

5. Конкретність 

Текст має містити відповіді на такі запитання: 

• Які Ви маєте знання з наступних предметів: українська мова, біологія, 

хімія, фізика?  

• Яких успіхів Ви досягли при вивченні даних предметів?  

• Що саме посилило Ваш інтерес до вивчення даних предметів? 

• Чи отримували Ви нагороди, відзнаки? 

 

6. Щирість 

Текст має містити відповіді на такі запитання: 

• Які прогалини є у Ваших знаннях, яких інструментів, можливостей, 

досвіду Вам бракує?  

• Яким чином вибір Івано-Франківського національного медичного 

університету і обраної спеціальності допоможе заповнити прогалини?  

• Чому обрана спеціальність здатна «зробити з Вас фахівця»? 

 

7. Цілісність 

Текст має містити відповіді на такі запитання: 

• Яким чином Ваш попередній досвід та можливості спеціальності 

узгоджуються між собою? 

• Які можливості обраної спеціальності Вас цікавлять найбільше?  

• Як Ви збираєтеся користуватися новими можливостями, якщо станете 

студентом?  
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Критеріями оцінювання мотиваційних листів є: 

- зміст та його лаконічність; 

- повнота і конкретність викладених вимог до мотиваційних листів; 

- мовне оформлення та відсутність орфографічних і стилістичних 

помилок; 

- логіка та оригінальність викладення вимог до мотиваційного листа; 

- рівень розуміння мети і шляхів її реалізації; 

- вміння презентувати себе і свої сильні сторони; 

- вміння критично аналізувати свої слабкі сторони та шляхи і методи їх 

усунення; 

- результати перевірки мотиваційних листів на плагіат. 
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Мотиваційний лист пишеться за наданою формою і додається до 

електронної заяви в електронному вигляді  

(текст набирається у відповідному полі для заповнення при подачі 

електронної заяви, або вставляється скопійований з попередньо набраного) 

 

 

 

Форма мотиваційного листа 

Ректору  

Івано-Франківського національного медичного університету, 

професору Рожку Миколі Михайловичу 

вступника______________________________________________ 
прізвище, ім’я, по-батькові 

до Івано-Франківського національного медичного університету 

для здобуття ступеня ____________________________________ 
магістр, бакалавр  

на основі ______________________________________________ 
повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 

_______________________________________________________ 
освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра  

за спеціальністю ________________________________________ 

  

 

Мотиваційний лист 

 

(текст мотиваційного листа) 

 
ДАТА           ПІДПИС 
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