МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО НАПИСАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА
ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ «УНІВЕРСУМ» КИЇВСЬКОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

1.
СТРУКТУРА МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА
Адресат - Адресант
Директорові / Приймальній комісії
Фахового коледжу «Універсум»
Київського університету імені Бориса Грінченка
ПІБ вступника
адреса,
номер телефону,
електронна адреса
Текст
Звертання
Вступ
2 абзаци: мета звернення; аргументоване пояснення причин вибору закладу освіти.
Основна частина
2–3 абзаци: мотивація– вступник доводить, що він є вмотивованою особою з
визначеною метою; демонструє, що ознайомлений із закладом освіти і свідомо
обирає його та спеціальність (освітньо-професійну програму); пише про свої
очікування; подає інформацію про себе (досягнення у навчанні, власні сильні і
слабкі сторони, навички, в тому числі і соціальні, здібності; плани і сподівання;
пояснює, як саме навчання сприятиме професійному розвитку та зростанню).
Заключна частина
1 абзац: вступник підтверджує готовність навчатися за обраною освітньою
програмою.
2.
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА
Формат сторінки – А4
Кегль шрифту – 14
Шрифт тексту – TimesNewRomаn
Інтервал між рядками – 1,5
Обсяг листа – 1–2 аркуші

Абзаци
Кількість слів: 250 – 450
3.
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
зміст – лаконічний, стислий виклад думок, небагатослівність, важливі деталі,
цифри, факти
структура – чітка
текст – поділений на абзаци, кожен з яких містить певну інформацію
мова – офіційно-діловий стиль
виклад – простий, для легкого розуміння змісту
мовне оформлення – без помилок
лист не повинен містити фото, картинок, відео
4.
ВАРТО УНИКАТИ
використання цитат, жартів, шаблонних висловлювань;
креативного дизайну;
необ’єктивного описування себе;
розповіді про себе в третій особі;
критики
5.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
виставлення балів за мотиваційні листи не передбачено

ЗРАЗОК МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА

Приймальній комісії
Фахового коледжу «Універсум»
Київського університету
імені Бориса Грінченка,
Собко Світлани Сергіївни,
адреса проживання: вул. Солов’їна,
буд 7, кв. 7, м. Черкаси, 22020,
тел. +380 (96) 000-00-00,
електронна пошта: sobko@gmail.com
Добрий день, шановні члени Приймальної комісії!
Я, Собко Світлана Сергіївна, випускниця 9 класу Черкаської СЗШ №1, хочу
вступити до Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса
Грінченка на спеціальність 013 «Початкова освіта». Саме в цій спеціальності я бачу
себе і своє майбутнє. Мрію навчатися в закладі освіти, місія якого – служити
людині, громаді, суспільству, який пропонує відмінне поєднання багаторічних
освітніх

традицій

із

сучасним

інноваційним

підходом

у

підготовці

конкурентоспроможних фахівців за міжнародними стандартами.
Професія вчителя дуже відповідальна та креативна, і я бачу себе в ній. Дуже
хочу

бути

схожою

на

свою

першу

вчительку,

тому

й

обрала

цю

спеціальність.Ознайомившись із інформацією про заклади освіти всієї України, що
готують вчителів початкових класів, я звернула увагу на Фаховий коледж
«Універсум», який має багаторічний досвід роботи у цій сфері. Відвідавши День
відкритих дверей, переконалася, що цей заклад освіти відповідає моїм запитам: я
відчула доброзичливе ставлення викладачів, побачила сучасне обладнання
тавеличезний стадіон, а ще дізналася про можливість продовжити навчання в

Університеті. Мене зацікавило те, щостуденти коледжу проходять практику в
найкращих школах міста, а я прагну отримати не тільки теоретичні знання, а й
практичні вміння та навички в організації та проведенні уроків відповідно до
сучасних вимог суспільства.
Навчаючись у середній школі, я постійно брала участь у шкільних та районних
олімпіадах з різних предметів. Займала призові місця, була переможницею
Всеукраїнського літературного конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж,
брати мої!», Всеукраїнського літературного конкурсу дитячого читання
«Книгоманія». Щоб переконатися у слушності вибору навчального закладу та
удосконалити знання з української мови і математики, відвідувала упродовж півроку
курси доуніверситетської підготовки. У вільний час займаюся спортивними
танцями. Саме з цього виду спорту маю грамоти та медалі. Серед сильних якостей
можу виділити наполегливість, завзятість, вміння працювати в команді. Хотіла б
долучитися до студентського самоврядування, оскільки вже маю такий досвід зі
школи: очолювала шкільний парламент.
Сподіваюся, що мені вдалося переконати Вас у своїх здібностях та
вмотивованості

до вивчення предметів відповідно до освітньої програми

спеціальності. Чекаю на позитивну відповідь та всім серцем прагну почати вчитися
у Коледжі!
Дякую за увагу та зі свого боку обіцяю, що зроблю все можливе, щоб стати
гарною студенткою, а у подальшому висококваліфікованим фахівцем.
З повагою  абітурієнтка Світлана СОБКО

Цей приклад наведений для ознайомлення із загальними принципами написання
мотиваційного листа. Не копіюйте текст цього листа і не використовуйте його
при вступі до закладу фахової передвищої освіти. Пам’ятайте, що успішний
мотиваційний лист – це завжди ваша особиста історія, що розповідає саме про вас
та відображає вашу зацікавленість у вступі на ту чи іншу спеціальність закладу
вищої освіти.

