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Вступ 

Мотиваційний лист дає можливість проаналізувати мотивацію, очікування та 

готовність до навчання на програмі з клініної психології з основами 

психодинамічної терапії. У мотиваційному листі вступник демонструє свою 

здібність до рефлексії щодо власних якостей та компетенцій так само як і щодо 

професійного спрямування. Окрім цього особливу увагу звернено на те, 

наскльки вступник може бачити своє місце у своєму професійному становленні 

враховуючи часову перспективу: як з’явилось бажання бути клінічним 

психологом, критична оцінка свого рівня знань та навиків у психології сьогодні, 

а також вміння будувати плани та осмислювати можливість їх реалізації щодо 

майбутнього.  

Мотиваційний лист спрямований на визначення стану готовності вступників до 

майбутньої практичної діяльності у сфері охорони психічного здоров’я, 

дослідницької діяльності, інноваційної діяльності при розв’язанні соціально-

психологічних проблем суспільства, сформованість аналітичного мислення. 

Перелік пропонованих програмою питань є орієнтовним. 
  

І. Зміст мотиваційного листа 

 
Блок 1. Науково-практичний доробок, досвід роботи, який засвідчується 

відповідними сертифікатами, дипломами, рекомендаціями та ін. 

 

1. Чи є у вас досвід роботи/волонтерської діяльності у сфері охорони психічного 

здоров’я? Який? 

2. Чи є у Вас науково-практичний доробок (статті, тези доповіді на конференціях, 

сертифікати про участь в олімпіадах психологічного спрямування)? 

3. Які додаткові навчальні курси слухали? Які тренінги пройшли? 

 

Блок 2. Професійні компетенції, мотивація та орієнтири 

1. Що Ви знаєте про клінічну психологію? Про психотерапію? Про 

психоаналітичний напрямок в психотерапії? Хто, на Вашу думку, потребує 

психотерапевтичного втручання? 

2. Що у Вашому розумінні є складною, а що кризовою ситуацією у житті людини? 

Який потенціал може використати особа для виходу з цих ситуацій? Поясніть. Яку 

роль Ви відводите цінностям людини? 

3. Яким чином Ви сподіваєтесь скористатися новими навиками, отриманими під час 

навчання на магістерській програмі в майбутній професійній роботі? 

4. В якій сфері хотіли б працювати? Проходити практику? Якби Ви почували себе у 

роботі з особливими категоріями клієнтів (дітьми-сиротами, психічно чи соматично 

хворими, засудженими чи ін.). 

5. Чому Ви хочете навчатись на магістерській програмі саме в Українському 

католицькому університеті? Чи Ви готові витрачати час на самостійну роботу, 

опрацювання літератури, проходження практики? 

6. Чому Ви хочете навчатиьсь на магістерській програмі зі скеруванням у 



психодинамічну психотерапію? 

 

Блок 3. Питання на виявлення індивідуальних якостей респондентів 

1. Якими ви володієте рисами (здібностями) для успішного засвоєння знань, умінь 

та навичок, запропонованих в межах магістерської програми? Розкажіть про свої 

сильні сторони (особистісний потенціал, так як ви його розумієте). Як Ви можете їх 

використати в майбутній професії? 

3. Над якими власними особистісними рисами, на вашу думку, слід було б 

попрацювати/змінити/вдосконалити? Які проблеми вони можуть становити для Вас і 

Вашій професійній діяльності. 

4. Хто є для вас авторитетними особами у сфері науки, культури, освіти, 

громадському та політичному житті, особистому житті? Чому? 
 

ІІ. Вимоги до мотиваційного листа 

 

Мотиваційний лист має бути написаний українською мовою. Обсяг мотиваційного 

листа не повинен перевищувати 1000 слів. Шрифт - Times New Roman, 12 розмір; 

Інтервал -1; Поля – 1,5; Електронний формат здачі у форматі pdf. 

 

Виділення тем та висвітлення питань у мотиваційному листі має розкриватись у 

контексті особистої мотивації вступу, а також вітається висвітлення контекст 

індивідуальної психологічної автобіографії, що сприяли формуванню професійної 

мотивації та професійної ідентичності. 

ІІІ. Критерії розгляду мотиваційного листа  

 

Комісія звертатиме увагу на те наскільки вступник глибоко розуміє мотивацію свого 

вступу, наскільки вичерпно, послідовно, грамотно, логічно й осмислено викладає 

свої думки. Важливим є чи здатен вступник сформулювати власне ставлення до 

певної теоретичної проблеми, висловити власну думку та аргументовано її довести.  

 


