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I.

1.

ПОРядОк Подання

зАгАльш положЕннrI

та критерii

оцiнювання мотивацiйних листiв

ВСТУПНИКiВ фахового коледжу економiки та бiзнесу Щнiпровського нацiонального

Унiверситету iMeHi Олеся Гончара (далi - Коледж) розроблено вiдповiдно до
<ПОРядку приЙому на навчання до закладiв фаховоi передвищоi освiти в 2022
РОЦi) (д-i - Порядок прийому), затверджених Наказом MiHicTepcTBa освiти i
НаУКИ УкраiЪи вiд 20 квiтня 2022 року j\Ъ З64 (зi змiнами, затвердженими наказом
MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни вiд 02 травня 2022 року Jф 400)
Заре€строваних у MiHicTepcTBi юстицiТ УкраiЪи 03 травня 2022 року за jф
486lЗ7В22. Вимоги до мотивацiйних листiв розробляються, затверджуються
ГОЛОВОЮ ПриЙмальноТ KoMicii коледжу та оприлюднюються на вебсайтi коледжу.

2.

Мотивацiйний лист - це:
, документ, lцо склада€ться i пода€ться вступником до коледжу, у якому
пояснюються причини, через якi вступник вважае себе найкращим кандидатом

для вступу на вiдповiдну спецiальнiсть. Пiдготовка такого листа

вимагае
дет€tIIьного дослiдження вступником загаJIьного академiчного середовища
коледжу та рiзних ocBiTHix програм;
' СВОеРiДНе еСе, обсяг 1-З сторiнки, документ Word, 14 кегль Times New
Roman з 1,5 iнтервалом, текст мае бути структурований, тобто подiлений на
абзаци, в якому необхiдно пояснити чому абiтурiент хоче навчатися в коледжi та з
ЯКИХ ПРИЧИН ВаРТо обрати саме кандидатуру конкретного здобувача освiти.

3.

Вимоги до мотивацiйного листа
МОТИВацiйний лист € результатом особистоТ творчоТ працi абiтурiента,
ОДНаК, коледж може публiкувати на сайтi зразки мотивацiйних листiв i правила ix
ОфОРМЛення

(наприклад,

щодо

структури

лиQта, його

обсягу).

Тому,

вступник

заздалегiдь повинен ознайомитись iз сайтом коледжу.
РаЗОм iз цим, мотивацiйний лист повинен вiдповiдати формальним вимогам'
що ставляться до дiлових листiв:
" змiст повинен бути лаконiчним (короткий виклад думок i тiльки важливi
деталi, факти, цифри);
'чiтка структура спростить прочитан[uI листа (заздалегiдь продуманий план
ДоЗВолить конкретно вказати на значущi аспекти проблеми; важливо розбивати
текст на абзаци, кожен iз яких мае мiстити певну концепцiю);
. неприпустимiсть емоцiй (лист не повинен мати емоцiйного вiдтiнку, треба
прагнути стриманостi, розваrкливостi, серйозностi, практичностi) ;
. простота у викладi, яка дасть адресату можливiстъ швидко зрозумiти змiст
прочитаного;
. неприпустима наявнiсть орфографiчних i стилiстичних помилок.

4.

Про що можна написати у мотивацiйному листi
,.Щля написання гарного мотивацiйного листа вступнику необхiдно вибрати
найважливiшу iнформацiю, яка найкраще вiдобр€Lзить його здiбностi, бачення
свого майбутнього, зацiкавленiсть у навчаннi за обраною спецiальнiстю. tи
iнформацiя може стосуватися, зокрема, наступних аспектiв:
. досягнення навчаннi;
у
. причини обрання спецiальностi;

,

прочитана лiтература, пройденi курси, отриманi сертифiкати, якi

стосуються обраного профiлю;

,

обiзнанiсть

з

навч€шьною

програмою, викладацъким складом,

можливОстями, якi даС обраний заклад виrцоi освiти;
. наявний практичний
досвiд;

, соцiальнi та гнучкi навички, спортивнi та

захоплення тоlцо.

навчаJIьнi досягнення,

5.

Головнi помилки i як Тх уникнути
щля того, щоб мотивацiйний лист для вступу до коледжу принiс позитивний
результат' рекоменДусмО пiслЯ йогО написання ретельно перевiрити декiлька
разiв. Абiтурiенти повиннi переконатися, що вони не допустили помилок,
описаних нижче:
, невiдповiднiсть офiцiйному стилю наявнiсть сленгу, недоречних
фр*
або жартiв;
. занадто довгi
речення (одна Думка

,

- одна
перерахування cBoix досягнень

теза);

та переваг одним

довгим

списком (необхiдно написати мотивацiйний лист якiсно, а тому вступниковi

потрiбно пiдтверджувати все фактами, описувати досвiд та отриманi знання);
, надмiрного вживаннrI займенника ((я)) i безпiдставноi xB€UIbKyBaTocTi
(переконливiше звучитъ фр*u ((моя стаття з'явилася в науковому журншi)), анiж
(<я молодецъ, оберiть мене>);
. граматичнi та орфографiчнi помилки;
. копiювання чужих
робiт.
ЗвернiтЬ увагУ вступникiв, щО ikнiЙ мотивацiйний лист повинен бути
оригiнальний та особливий, у ньому мае бути тiльки правдива та ре€Lльна
iнформацiю про абiтурiснта.
II.

структурА мотивАцtfuiого листА

мотивацiйний лист повинен мiстити (шапку)), звертання, вступ, основну та
заключну частини.
<<ТIТаПКа) - Частина листа, у якому мiстяться вiдомостi про адресата (назва
коледжу, прiзвище та iнiцiали особи, якiй адресуеться лист ) ,а адресанта

(прiзвище, iм'я, по батьковi, адреса для кореспонденцiТ та електронна адреса,
номер телефону), яка розташовусться в правому верхньому KyTi листа.
Шанобливе звертання е важливою складовою мотивацiйного листа. Воно
надас листу офiцiйного характеру та привертае увагу адресата (наприклад:
<<Шановна Теmяно МЕЛЬНИКl>). ЗвертаннrI зазвичай видiляеться напiвжирним
птрифтом таlабо курсивом i вирiвнюсться по центру.
Через один рядок пiсля звертаннrI розмiщуеться вступ, який € першим
абзацом листа. BiH е дуже важливим, адже саме тут абiтурiент повинен

привернути та утримати уваry читача. У цьому абзацi викладасться мета i
причина написання мотивацiйного листа (наприклад: <Звертаюся до Вас у зв'язку
з...)).Також у цiй частинi варто коротко пояснити, чому вступник обрав саме
коледж i як, на його д}мку, навчання в коледжi сприятиме його професiйному
розвитку й зростанню.
В основнiй частинi необхiдно перерахувати знання й академiчнi досягнення
здобувача освiти, в областi предмета, що його цiкавитъ. Зi змiсту листа мае бути
зрозумiло, чому обрано саме цей предмет (або кiлька предметiв) для вивчення,
певниЙ заклад освiти та бажання продовжити навчання в конкретнiй KpaTHi (за
умови, коли BiH поза межами Украiни).

Також,

в

основнiй частинi слiд арryментовано пояснити причини, що

абiтурiснта обрати саме коледж. Не буде заЙвим продемонструвати, що
абiтурiент ознайомився з iнформацiсю про коледж.
Друга половина основноТ частини мотивацiйного листа може бути
присвячена особистим якостям i вмiнням здобувача освiти. Наприклад, спiльно
реалiзовувати проекти та iдеТ; працювати одночасно над кiлькома завданнrIми;
спонук€lJIи

знаходити спiльну мову

з

рiзними людьми; працювати ilабо вчитися в
iнтернацiональному середовищi (поважати культуру й традицii iнших народiв i

KpaiH); бути уважним до деталей, i багато iншого. Бажано проiлюструвати все
вище оIIисане конкретними прикладами з життя.
Даrri, в основнiй частинi, вступниковi слiд пiдкреслити своТ найсильнiшi
сторони,
вiдрiзняють його
iнших претендентiв. Необхiдно
продемонструвати цiлеспрямованiсть, упевненiсть i готовнiсть боротисяза обране
мiсце.
Завершити мотивацiйний лист рекомендуемо iнформацiею про Kap'epHi
очiкування. Пропонуемо описати, ким де вони планують працювати пiсля
закiнчення коледжу. Не зайвим буде пiдсумок на два-три реченнlI, який мае
пiдтверджувати готовнiстъ вступника навчатися i вказують на його впевненiсть у

якi

вiд
i

правильному виборi освiтньоi програми.
Якщо здобувач освiти ще не визначився зi cBoiM професiйним майбутнiм,
€ше деякi думки та iдеi на цей рахунок у нього вже € - зауважте, що необхiдно
викласти ix логiчно i структуровано. I_{я частина не повинна бути довгоЮ. Iз
наведених вступником apryMeHTiB мас бути зрозумiло, що якщо iM буде НаДана

можливiсть навчатися на данiй програмi, це значною мiрою допоможе iM
у
професiйному майбутньому. Рекоменду€мо вказати здобувачам освiти,
що
використовуючи своi знання, навички та iдеi, вони також зможуть принести
користь коледжу (наприклад, узяти участь у наукових дослiдженнях,

представляти заклад освiти на конференцiях, змаганнях тощо).
III В

СТАНОВЛЕН}UI РЕЙТИНГIВ МОТИВДrЦIZrrОГО ЛИСТА

Встановлення рейтингiв мотивацiйних листiв для конкурсного вiдбору на
навчання в Коледжi на мiсця за кошти фiзичних або юридичних осiб та на мiсця
державного (регiонального) замовлення проводиться Приймальною комiсiею

фахового коледжу економiки

та бiзнесу

Щнiпровсъкого нацiонального

унiверситету iMeHi Олеся Гончара.
2. Зарахування балiв за мотивацiйний лист не здiйснюеться. основними
критерiями оцiнювання мотивацiйного листа вступника €:
1) piBeHb мотивацii щодо вступу в коледж на вiдповiдну спецiальнiсть;
2) piBeHb цiлепокладання (розумiння цiлей та шляхiв
реалiзацiI);
з) piBeHb усвiдомленIuI вiдповiдностi якостей tsступника та вимогам до
обраноi професiТ;
4) вiдповiднiстъ чiткоi структури оформлення, грамотнiсть та iншi.

Аналiзl,точи змiст мотиватдiйного листа i враховуючи критерiI,
встановлю€ться piBeHb мотивацiТ вступника до здобуття TieT чи iншоТ

спецiальностi.

стiйкий piBeHb мотивацii встановлюе ПриймЕtJIьна комiсiя вступнику за
мотивацiйниЙ лист, який вiдповiдае таким вимогам: встугIник чiтко
розумiе

специфiку обранот спецiалъностi та iT проблеми сьогодення, його обцрунтуваннrI
свiдчить про розумiння обраноТ професii на piBHi аналiзу закономiрностей,
характеРизуються логiчнiстю i послiдовнiстю суджень; встуtIник розумiс
специфiКу професiйноi роботИ за обраНою спеЦiалънiстю та мас намiри бути
корисним нашiй державi; висвiтлюе своi здобутки, Що будутъ корисними для
навчання за фахом; текст мотивацiйного листа чiткий, не мiстить граматичних
помилок, послiдовний та лаконiчний.

Високий piBeHb мотивацii - вступник мае високу мотивацiю до навчання та
може lтояснити, Як навчання за спецiальнiстю допоможе його професiйнiй
РеаЛiЗацii, розумiс специфiку професiйноТ роботи за обраною спецiальнiстю; текст
мотивацiйного листа чiткий, послiдовний та лаконiчний.
Достатнiй piBeHb мотивацiТ - вступник демонструе мотивацiю до навчання,
може окреслити, якi фаховi компетентностi, отриманi пiд час ,навчання,

допоможуть йому реалiзувати професiйнi kap'epHi плани, €ше не завжди наводить
переконливi арryменти свого вибору; текст мотивацiйного листа не
завжди
послiдовний та структурований.
Початковий piBeHb мотивацiТ - вступник демонструе посередню мотивацiю
до навчання або невмотивованiсть до навчаннrI; вступник не
розумiе основних
аспектiв вибранот спецiальностi; в TekcTi листа вiдсутне поясненнrI вступника
щодо планiв застосуваннrI здобутих пiд час навчання фахових компетентностей.

yci спiрнi

з оцiнюванням мотивацiйного листа
вступникiв вирiшгуоться на засiданнi Приймалънот koMicii за заявою вступника.
питання, пов'язанi

Щиректору фахового коледжу
економiки та бiзнесу Щнiпровського
нацiонального унiверситету
iMeHi Олеся Гончара
Тетянi МЕЛЬНИк
(прiзвище, iм'я, по батьковi)
(адреса проживання)
(телефон)
(електронна адреса)

IIIaHoBHa Теmяно

МЕЛъНИК !

1. Всryп
].]. Меmа всmупу (вказаmu спецiальнiсmь mа вказаmu лtеmу)

п4оэtсе

2. основна частина
2.]. Вказаmu чол4у Bu обuрасmе саJие цю спецiальнiсmь i якuл.t чuноп4 конкреmно вона
dополlоzmu Всп,t у dосяzненнi посmавленuх реалiсmччнuх
цiлей, а mакож чому саме цей

колеdж:

i позаtttкiльну акmuвнiсmь, комунiкабельнiсmь (u,кiльнi
обов'язкu, dоручення, учасmь в олiл,tпiаdах, Zypmnax, пtоulо)
2,2. Вказаmu Ваulу соцiальну

3.

Заключна частина
3,]. Вказаmu

Kutrn

Вu планусmе працюваmu пiсля закiнчення навчання. Яку корuсmь Вu

ЗJуlОЖеmе прuнесmu суспiльсmву, вuкорuсmовуючu своl'знання, навuчкu mа ioel'?

((

))

2022 р.
(пiдпис)

Приклад.
,Щиректору фахового коледжу
економiки та бiзнесу,.Щнiпровського

нацiоналъного унiверситету
iMeHi Олеся Гончара
Тетянi МЕлЬНИк
вступника Iвановоi Iванни Iванiвни
Щнiпропетровська обл.,
Синельникiвсъкий район,
MicTo Синельникове,
вул. }rIиру, 1З3/15
т. 099-65 6-75-55
ел.пошта lчаrэпаl2З
tr.conr

Шановна Теmяно МЕЛъНИК!

Я

ПишУ цей мотивацiйний лист, бо прагну навчаться за освiтньо-професiйним

СТУПеНеМ фаховиЙ молодший бакалавр

у

фаховому коледжi економiки та бiзнесу

,Щнiпровського нацiонального унiверситету iMeHi Олеся Гончара за спецiальнiстю 07б

ПiДПРИемництво, торгiвля

та бiржова дiяльнiсть. Як я дiзналася, потрапити

на

навчання на цю спецiальнiсть дуже непросто, оскiльки на денну форrу навчаннrI
ПРИЙМаЮТЬ студентiв з найвищими балами, а кiлькiсть мiсцъ обмежена. Однак, я дуже
хочу навчатися саме на нiй.

Я не лише маю хорошi оцiнки з

профiлъних предметiв, TaKi як eKoHoMiKa та

МаТеМаТИКа, аJIе Й також цiкавилася навчапьними дисциплiнами цiсТ спецiальностi, якi

Не

ВХОДЯТЬ

У

Шкiльну програму. Зокрепла, мене зацiкавили TaKi напрямки як

МеНеДЖМент, маркетинг, бiзнес

-

аналiз, дослiдження ринку, дослiдження та збут

ToBapiB.

Я

i вважаю, що Ваш коледж може допомогти
MeHi ПереТворити свою мрiю в реальнiсть. На мою д}мку, успiшний пiдприемець
ЗавЖди хотiла бути пiдприемцем

ПОВИНеН бУти впевненим,

Я

вiдкритим, креативним, пристрасним та здатним до ризику.

РОЗУмiю, шо для того, щоб бути хорошим фахiвцем потрiбно посднувати

НаВЧаннrI та практичну роботу. Тому

у вiльний вiд навчання в школi час, я

ПРакТичниЙ досвiд працюючи спочатку

отрим€Llrа

у мiсцевому харчовому пiдприемствi, потiм

-

менеджером на пiдприсмствi

ТоВ

<Кипарис>.

В обох

випадках я отрим€Lла хороший

вiдгук та письмовi рекомендацiТ вiд керiвництва (рекомендацiТ вiд керiвництва
додаються). I]ей практичний досвiд лише пiдвищив мiй iHTepec продовжувати ocBiTy
та вступИти за спецiальнiстю 076 Пiдприемництво, торгiвля та бiржова дiяльнiсть.

пiсля ретельного перегляду навчальнот програми я усвiдомила, що вона наче
була розроблена дJuI мене.

yci предмети здаються цiкавими та актуальними. особливо

MeHi сподобався курс з пiдприемницькоi дiяльностi та маркетингу, тому що це та
сфера, де я хотiла би спецiалiзуватися.

зокрема, MeHi сподобалось, що Ваш коледж проводить семiнари, зустрiчi та
форуми iз залученнrIм представникiв бiзнесу, якi вiдкриваютъ практичний досвiд щодо
вирiшення економiчних та соцiа-пьних проблем суспiльства.

Я

щирО прагнУ навчатися саме

у

Вашому коледжi, бо переконана, що ця

програма допоможе MeHi розвинути себе як професiонала, лiдера команди та виховати
навички спiлкування, якi необхiднi для моеi майбутньоТ кар'сри.

ЗакiнчившИ Вашr коледж,

я можу

прокласти Iплях до своеТ мрii, оскiльки

спецiальнiсть 076 Пiдприсмництво, торгiвля та бiржова дiяльнiсть допоможе MeHi
набути навички та здобути знання, необхiднi для того щоб стати успiшним
пiдприемцем чи бiзнес-консультантом.

Я також прагну брати активну участь у гроN4адському життi Вашого коледжу, бо
це допоможе MeHi навчитися нести вiдповiдальнiсть не тiльки за себе, але i за весь
колектив, який, на мою Д}мку, е важливим для керiвника бiзнесу. Я знаю, що навчання

за спецiалъностi 016 Пiдприсмництво, торгiвля та бiржова дiяльнiсть с складним
завданням, однак я переконана, що зможу протистояти будь-яким перешкодам та
досягнути значних успiхiв.
ДЯКУЮ За Ваш час та увагу.

Я сподiваюся стати частиною Вашого студентського

колективу.
З повагою

.,

Щата

_Пiдпис

