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1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ ТА OCHOBHI ВИЗНАЧЕННЯ
.1.

.2.

.J.

Порядок
Мотивацiйний лист складаеться вiдповiдно до вимог
освiти в
прийому на навчання до закладiв фаховот передвиtтIоi

i науки вiд 20
ZОZZр.(лъ+во7 З7822)та наказу MiHicTepcTBa освiти
квiтня 2О22р. J\Ъ364 (зi змiнами ),
бюджету випускники складають
щля вступу за кошти державного
лист,
державну усну спiвбьсiду та подають мотивацiйний
KoMiciT,
вiдповiдно до вимог затверджених головою приймальноТ
вступники, якi претендують на навчання тiлъки за контрактом,
мотивацiйний лист,
необхiднi документи

подають

та

мотивацiйний лист ро..п"дuеться Приймальною комiсiсю
списку
коледжу i використовусться для складання рейтингового
не
вступнйкiв. Виставлення балiв за мотивацiйнi листи

за
перелбачено. Мотивацtftний лист для вступникiв на мiсця

кошТиДержЗаМоВЛенняМожебУтиЗасТосоВа:яиЙДЛя
конкурсним балом, Для
рейтингування вступникiв з однаковим

вступу на контракт мотивацiйний лист може бути основою для

готовУ вступити до коледжу I1iдготовка такого листа вимагас летального
дос;liдження встУпникоМ загальнОго акадеМiчногО середовИща закладу освiти
та рiзних ocBiTHix програм.

2.

2.|.

структурд тд мЕтд мотивдцIйного листд

Мета мотивацiйного листа - розповiсти про себе, своi сильнi сторони ,
дати краще уявлення про власну особистiсть вступника. Мотивацiйний
лист повинен вiдповiдати формальним вимогам, що ставляться до
дiлових листiв, а саме:

-

змiст повинен бути лаконiчним, короткий виклад думок

i

використання найменшот кiлькостi слiв. Вказувати лише ваяtливi
деталi, факти, цифри;
- дотриМаннЯ чiткоi структури листа. Заздалегiдь продуманий
план дозволить конкретно вказати на значущi аспекти проблеми.
текст на абзаци, ко}Itен
,,щля спрощення читання бажано розбивати
з яких мае мiстити певну конrlепцiю;
- оскiльки мотивацiйний лист - один з рiзновидiв дiлового листа,
то використання емоцiйно забарвленоТ лексики не бажане;
- потрiбно дотримуватися простоти у викладi думок, Iцо надасть
мотивацiйному листу стислостi, а адресату можливiсть швидко

зрозумiти змiот прочитаного;
неприпустима наявнiсть
помилок.

-

3. РЕКВIЗИТИ

ТА

орфографiчних

i

стилiстичних

ОСОБЛИВОСТI ОФОРМЛЕННЯ

МОТИВАЦIЙНОГО ЛИСТА

3. 1.

Реквiзити мотивацiйного листа:
вiдомостi про адресата, а саме: назва навчального закладу,
прiзвище та iнiцiали особи, якiй адресусться лист -, керiвrrику
навчального закладу;
вiдомостi про адресанта, а саме: прiзвище, iм'я, по батьковi,
адреса для кореспонденцii та електронна адреса, номер
телефону. I_{i реквiзити розташовуIоться праворуч вгорi rlа 1/З

-

-

аркуша;

- текст листа,
-

-

якиЙ складасться

зi вступу, ocHoBHoi частини

та

висновку;
дата;

особистий пiдпис вступника.
з.2. особливоотi оформлення мотивацiйного листа.
шанобrrиве звертання с важлtивою складовою мотивацiйного листа. Borto
надас листу офiцiйного характеру та привертае увагу адресата (Irаприклаrд:
<<Шановttа ольzо Мuколаtвно>>), Звертання зазвичай видiляеr,ься
напiвтсирним шрифтом таlабо курсивом i вирiвrrю€тьсr{ по центру,

Через один рядок пiсля звертання рrэзмir-rдусться встугI, який с пеr)шим
абзацом листа. У rlboмy викладаеться його мета i причина написання
(наrтриклад: <Звертаються до Вас у зв'я:зку з...))) У цiй частинi варто коротко
пояснити, чому вступник обрав саме наш коледхt i як' на його Думку.

навчання в колед>lti сприятиме його розвитку i зростанню.
в основнiй частинi описуютъся факти, якi зможуть позитивно вплинути
на рiшення питання про зарахування на навчання. Зважаючи на академiчнi та
соцiальнi здобутки, навички й здiбностi вступFIика, приймальна комiсiя може
схилитися до думки, ш{о BiH буле успiшним студентом.
L{я частина починасться з другого абзацу мотивацiйного листа та може
складатИся з двоХ-трьох абзацiв. Як логiчне продовження вступноi частI,Iни
листа, ii можна розпочати з характеристики професiйних цiлей вступника,
описати, що саме йогО цiкавитЬ в обранiЙ ним спеlliальностi та гrрофесiТ, Ktltvt
BiH себе бачить пiсля завершення навчання тощо. Така iнформаuiя свiдчиr,ь
про ,ге, що BiH усвiдомлюс, якУ освiтню ПPOIPa}iIy обирас, яку професiю xo.le
здобути, i що навчання допоможе йому стати хорошим фахiвцем в обранiй
gферi. Саме в цьому абзацi встуtIник доводить, що BiH е ВМОТИВОВаНОЮ
осQбою з добре визначеною метою
У наступному абзацi вступнику потрiбно описати:
-.своi здобуткИ, що булУть кориСними дJIя навчання за фахоп,r (усгriхи в
навчаннi, участь у шроектах i майстер-класах, воJIодiння iноземними
мовами та iнше);
- здобуТi знання та навLIчкl.r, якi допоможуть у навчанrti на обранiй
спецiальностi;

академiчнi резlzльтати з певних предметiв, яlti пов'язаннi зi
спецiальнiстю та iH.
важливою складовою мотиваlдiйtrого лцста - iнформацiя про соцiа;lьнi
на.вички, необхiдНi длЯ здобуттЯ окремиХ професiЙ 1,а подальшоТ успiшнсrТ
роботИ за фахоМ (наприклад, MexaHiKolnt, фiнансистом, alrToMexaHiKcrп,t,

- лобрi

електромеханiком тс,що).
заклточна частина мас завершуватI4ся маленьким пlдсумком на два -

,гр],i

речеI-Iня, якi мають пiдтверджувати готовнiсть вступника навI-Iат,LIOя
вказують на його впевненiсть у правильношrу виборi спецiальноотi.

4.

i

структурА мотивАIIIиного лист.,\

ЗакоrIодавство не встановлюс обов'язкових вимог до мотI,Iвацifiтrог,о листа,
Hi що:lо його змiсту, Hi щоло структури чId обсягу. Вип,tоги, якi висуваються
до моlивацiйного листа, в ВСП < Бердянсъкий машинобулiвнrlй фаховий
коледя( Нацiонального унiверситету ( Запорiзька пo.1tiTexHiKa>. с мiнiмалl,нi,
гарного мотивацiрiного листа вс,тупнику пот,рiбrrо вибрати
fiля лtапi,tсання
.t
наиRажJIИвIшУ iнформаЦiю, яка найкра.Ще вiдобразить йсlгО :здiбнсrс,гi, бачеttll.,r
свого майrбутнього, зацiкавленiсть у HaBLIaHHi за обраtiоrо баrсалаврС},Ко}о Ч!I
ма-гiстерСькоЮ програмОю, вмотИвованiст,Ь до навчання тощо. tdя iнформацiя
Ivlox(e стосуватися, зокрема, наступних аспектiв:

ч'с навчанI{я у ruKo,tli с однiсю з
Iнформац-r,
"r{iJ!i!i!#!!"Ц":#;^пiд
наI-Iваж[ивiших складових мотиRаlдii'rного.циста. Якщо вступниli мав виСОtСi
оцit.tки у школi (у тому числi й з профiльнLIх лредметiв), це покаЗУс, tцО BiH
схлlльний до дисциплiни та нашOлегJIивого навчання.
Якrцо у нього високi оцiнки лиLl]е з профiльних предме,гiв, то це ВкаЗУе На
сферу його професiйноТ зацiкавленоотi, здiбностi та здатностi успiшrrо
вивчати дисцип:riни, дотичнi до майбутньоТ професiТ.
Якщо вступник спочатку навчався 1-Iосередньо, 0днак, визначивruись зi
сво€ю майбутньою спецiальнiQтю, суl"тсво пiдвищив бали з профiльних
предметiв, то це також може бути переконJIивим аргументом про його
готовнiсть навчатись.
lI р ttчuнu о брання с пецi альн о с m i
складовою мотивацiйногсl листа може бути коротка iсторiя вступника про
те, чому саме BiH обрав вiдповiдну.спецiаliьнiсть, що спонукало його ОбРаТИ
майбутнло професiю приклад батькiв, знайомих, рсlдичiв; життСВi
обсruu"п"; ,rро""тана лirерЬтура тощо. Ivlо>rсливо, u.rупrик Mpic вiдкритll
власний бiзнес, працювати технологом, бути iH>KeHepoM або добре
-'
розбиратися в автомобiлях, вмiти Тх ремсlнтуRати та проектуватI,I, працЮваТИ
та проектувати робото TexHi.lHi прилади т,ощо.
;
}]аявнiсть такоТ irrформацii в мотивацiйному листi та ii лаконiчниЙ Виклал
Mo}ite пiдкреслити мотиваtдiю встуlIника до навчання За

ОбРаНОЮ

спецiа-цьнiстю.

ще одн им ар гум е r,, "I::::;:r:#Ж:::#; 11 " ан сть в сту гi н к а, м о ж е
бути iнформачiя про практtлчний досвiд чи роботу в ме}ках обраноТ
i

14

сшеrliальностi. Наприк.чад, якщо вступник цiкави,гься технiкоЮ, ПрацЮВаВ F{а
С:ГО тощо може бути додатковим аргументом на йогсr кOристь. Однак ЦЬОМУ
випадку е певнi застере}кення, адже не кожен мо}ке поеднуваТи ПРаКтИКУ Й
навчанЕIя. Часто задля 1rспiху в одноп{у ,цоводиться ЖерТВУВаТИ iНШrИМ.
Бувають випадки, коли студенти молодших KlrpciB забувают,ь про навчаtrllя i
такому разi це рiзrсо вiдображасТЬСя На
концентруються на роботi.

У

фаховостi студента i негативнсl сприймасться викладачами. ТомУ В
мотрlвацiйriому листi вступнику варто нагоJIсlсити, Iцо BiH усвiдоN,IЛЮе tЦo

проблему i готовий важко працювати для того, щоб дотримуватися балаНСУ
мiж навчанняN,I та роботою.
С оъli.альн.i навъt,чкu, zp омаd ська робоmа,
спорmuвнi dосяаrcння mq з Qхоllлення
ВСП <Бердянський машинобулiвний фаховий коледж НацiональноГо
унiверситету <Запорiзька полiтехl+iка> - це не лише наtsчальНиЙ заКЛаД. У
нашому ксtледжi вирус соцiальне та громадське життя, функцiонуIоть органи
студентського самоtsрядlування, r,уртки, органiзаrIiТ, створIOються i берут,ь
,та виступаю,гь :]
участь "у зNIаганнях спортивнi команли, формуrо,гьоя
концертамр1 ансамблi та гур,гки. обiзнанiсr,ь вот,упника з цiсrо cTopoнolc,
,га trаявгtiстЬ злiбнос:тей, якi дад},ть
функ_цiоНуваннЯ коледжу, бажаннЯ

на його
можливiстъ взяти у нiй участь можуть бути додатковим аргументом

КОРИСТЬ'

ftтquй лист
пист
Отже, мотивацiйний

-

пред tставити себе як вмотивовану,
пе
I
це можливlсть

закладу фаховоТ
яскраву та дуже здiбну особистiсть, готову вступити до
описом вашого
перед вищот освiти. Зробiть свiй лист яскравим особистим
хто ви е i чому ви хочете, щоб саме вас
унiкального (( я )), щоб показати,
прийняли до нашого коледжу.
на
Мотивацiйнi листи надсилають в електроннiй або паперовiй формi,

електронну адресУ, визначену ВСП кБердянсъкий машинобулiвний фаховий

коледж Нацiонального унiверситету (( Запорiзька полiтехнiка>>,

а

саме

академiчноТ
коруIIцiЙних ризикiв та уникнення порушень принципiв
перевiренi на плагiат та до
доъьочесностi, мотивацiйнi листи можуть бути
з
p.ryn"ruriu такоI перевiрIш надаватиметься доступ уповноваженому
питанъ запобiгання корупцiТ.
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