ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«БЕРЕЖАНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ»

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ
ПРИ ВСТУПІ ДО ЗАКЛАДУ
ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

Мотиваційний лист – це документ, що складається і подається вступником
до закладу фахової передвищої чи вищої освіти, у якому пояснюються
причини, через які вступник вважає себе найкращим кандидатом для вступу
на відповідну навчальну програму.

Ви маєте розповісти про себе, свої сильні
сторони, дати краще уявлення про власну
особистість, обґрунтувати, чому саме Ви
найкращий з-поміж інших кандидат для вступу
на обрану спеціальність конкретного закладу
освіти

Навіщо потрібний мотиваційний лист?
1.

Отримуєте досвід (у світовій практиці мотиваційний лист є
неодмінною умовою вступу до закладів освіти, отримання
стипендій на освіту за кордоном, грантів,
працевлаштування тощо).

2.

Маєте можливість презентувати себе як особистість.

3.

В умовах високої конкуренції (оскільки випускники цього
року складатимуть не чотири предмети, а один, імовірно,
буде багато випускників з однаковими балами.

ПІДГОТОВКА ДО
НАПИСАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА
• пізнаємо себе
• аналізуємо організацію закладу освіти
• аналізуємо кореляцію наших цілей з
можливостями коледжу
• аналізуємо можливості презентації себе

• пам’ятаємо, що, незважаючи на тривалий час
підготовки до написання, мотиваційний лист
повинен бути коротким, зрозумілим та легким
для читання

Вимоги до мотиваційного листа:
•

зміст повинен бути лаконічним, тільки важливі деталі,
факти, цифри;

•

чітка структура спростить прочитання листа. Для
спрощення читання бажано розбивати текст на абзаци,
кожен з яких має містити певну конкретну інформацію;

•

неприпустимість емоцій. Лист не повинен мати
емоційного відтінку, але стриманість, розважливість,
серйозність, практичність — обов’язкові;

•

простота у викладі, яка дасть адресату можливість
швидко зрозуміти зміст прочитаного;

•

неприпустима наявність орфографічних і стилістичних
помилок.

Структура листа:
Вступна частина: обов’язково привітайтеся, залиште свої контактні дані, у
зверненні краще вкажіть ім’я людини, яка буде читати Вашого листа. Це
додасть Вам переваг.

Основна частина:
Дайте відповіді на питання:
• що спонукало Вас обрати певний заклад освіти?
• чому саме Ви повинні отримати шанс на навчання?
• що Вас привабило в обраній професії?
Розкажіть про себе, про своє бажання отримати омріяну освіту. Доведіть, що
саме Ви потрібні закладу освіти. Сконцентруйтеся на власних амбіціях,
бажаннях. Ваше завдання сформувати перше позитивне враження,
щоб Вас зарахували. Покажіть, що отримає заклад освіти, якщо Ви все ж таки
потрапите у список "щасливчиків"? Поясніть, чому це важливо для Вас.
Заключна частина: подякуйте за час, який було витрачено на
прочитання вашого мотиваційного листа, а також за можливість майбутньої
особистої зустрічі.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
1. «шапка»
2. вступ

3. основна частина
4. фінальна
частина (висновки)

адресат листа та адресант
починаємо з шанобливого звертання до осіб, які
читатимуть лист; пояснюємо, чому обрав/обрала
навчання саме тут, що підштовхнуло до вибору (1
абзац)

викладаємо свою точку зору, власні думки, аргументи,
що цікавить в обраній програмі, ким себе бачите у
майбутньому, чим університет може в цьому вам
допомогти, як ви можете посилити університет; чому
саме Ви з-поміж інших тощо (2-3 абзаци)
підсумок (2-3 речення)

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

1. «шапка»

Директорові
Відокремленого структурного підрозділу
«Бережанський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України»
канд. філол. наук, доц. Пилипишин С.І.
Козак Зоряни Василівни
м.Бережани, вул. Хатки, 38, 47501
е-пошта 21052022swet@gmail.com
телефон: 099-989-99-89

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
2. вступ
Шановна Світлано Ігорівно!

Звертаюся до Вас з приводу вступу на перший курс на основі
базової загальної середньої освіти на спеціальність «Лісове і
садово-паркове господарство», у якій я дуже зацікавлена.
Упевнена, що отримання освітньо-професійного ступеня
фахового молодшого бакалавра за обраною спеціальністю у
Вашому коледжі є моїм шансом зрости особистісно й
професійно.

3. основна частина

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

Вибір саме цього закладу фахової передвищої освіти більш ніж усвідомлений, адже, ще навчаючись у Бережанському ліцеї
імені Богдана Лепкого, я впевнилася, що хочу в майбутньому займатися організацією та вдосконаленням садово-паркового
будівництва і господарства. Не таємниця, що в Бережанах, де я мешкаю і які можна назвати «маленькою Швейцарією»,
надзвичайно необхідними є кроки до покращення туристичної інфраструктури, зокрема і через садово-паркове
будівництво. Планую не зупинятися на здобутті фахової передвищої освіти в коледжі, а продовжити навчання за цією
спеціальністю у Національному університеті біоресурсів і природокористуванні України. Також вважаю, що обрана
спеціальність дає можливість брати участь в різноманітних проєктах як в межах України, так і за кордоном, а тому під час
навчання в школі, крім дисциплін, які, на мою думку, є важливими для опанування знань, вмінь і навичок з обраної
спеціальності (малювання, біологія, інформатика), посилено вивчала англійську мову.
Під час пошуку інформації про заклад освіти в цілому й агромеханічне відділення, до якого належить спеціальність
«Садово-паркове господарство», зокрема я дізналася, що викладачі спеціальних дисциплін ведуть гуртки («Флористика та
дизайн інтер’єру»). Це, вважаю, допоможе під час навчання в коледжі здобути додаткові можливості для подальшого
самостійного життя.
Важливим для мене при виборі місця навчання був і факт наявності в закладу освіти партнерських зв’язків із зарубіжними
закладами освіти та із зарубіжними роботодавцями. Це, на моє переконання, для коледжу є важливим аргументом для
вступу абітурієнтів з різних куточків Тернопільщини і не тільки.
Перечитуючи сторінку коледжу, звернула увагу на різноманітні заходи, які тут відбуваються. Вважаю, що з моїми задатками
(учасник танцювального колективу, заняття в секції настільного тенісу) можу бути корисною коледжу, як і коледж для мене.
Сподіваюсь, що під керівництвом педагогів, які працюють у ВСП «Бережанський фаховий коледж НУБіП України» й
викладають за освітньо-професійною програмою «Лісове і садово-паркове господарство», я отримаю знання про
проєктування різного роду об’єктів та зон, навчусь оцінювати та аналізувати можливості ринку праці та необхідність
обраної професії для суспільства тощо.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
4. фінальна частина (висновки)

Дякую за розгляд мотиваційного листа та моєї кандидатури для вступу
до Відокремленого структурного підрозділу «Бережанський фаховий
коледж Національного університету біоресурсів і природокористування
України». Дуже сподіваюсь стати студенткою омріяного закладу освіти.
З повагою, Козак Зоряна Василівна
Додатки:
1.
2.
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обсяг

1-2 сторінки формату А4
(≈ 300-600 слів)

шрифт

12

інтервал

1,5

абзацний
відступ
вирівнювання

1
по ширині

