


обрав саме цей заклад освіти, саме цю спеціальність; як навчання в закладі 

сприятиме його професійному розвитку i зростанню; які перспективи щодо 

реалізації себе в обраній професії після завершення навчання). 

3 нового абзацу розпочинається основна частина, що може складатися з 

двох-трьох абзаців. У ній описують факти, які можуть позитивно вплинути на 

вирішення питання про зарахування на навчання: 

- здобутки, що будуть корисними для навчання за фахом (успіхи в 

навчанні, участь у проектах, майстер-класах, тренінгах, володіння іноземними 

мовами, волонтерство, досвід роботи та інші, бажано додати до листа); 

- здобуті знання та навички, які допоможуть у навчанні на обраній 

спеціальності; 

- високі академічні результати з певних предметів, які пов’язані з 

освітньою програмою; 

- інші факти (на розсуд вступника). 

3 нового абзацу пишеться заключна частина, в якій формулюється 

підсумок (2-3 речення), що підтверджує готовність вступника навчатися i 

вказує на впевненість у правильному виборі, дотримуватися традицій і правил 

поведінки. 

Мотиваційний лист завершується словами: 3 повагою, далі — повне ім’я 

та прізвище. Завіряти не потрібно. 

У разі необхідності вступником можуть бути подані копії (фотокопії) 

матеріалів, що підтверджують викладену в листі інформацію. 

Рекомендований обсяг мотиваційного листа (без додатків) 1-2 сторінки. 

 

ІІ. Подання, розгляд та оцінювання мотиваційних листів 

Подання мотиваційного листа здійснюється з електронного кабінету 

вступника разом із заявою та необхідними для вступу документами. 

Завантаження проводиться шляхом приєднання в електронному кабінеті 

фотокопії (сканкопії) документа одним файлом у форматі PDF. 

Додатки до мотиваційного листа приймаються також на електронну 

поштову скриньку Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського» - 

tehnikum@mdu.edu.ua.  

Вступник може подати на всі спеціальності, які пропонує Відокремлений 

структурний підрозділ «Фаховий коледж Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського», до кожної з них прикріпивши 

мотиваційний лист. У разі подання заяв на декілька спеціальностей (освітніх 

програм), надаються мотиваційні листи різного змісту. 

Розгляд мотиваційних листів здійснює відбіркова комісія, до складу якої 

входять члени приймальної комісії. За підсумками розгляду складається 

протокол з результатами рейтингу. 

При розгляді мотиваційних листів та рейтингу ванні абітурієнтів 

приймальна комісія Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського» 

використовує такі критерії: 
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Складова МЛ Зміст критерію Оцінювання критерію 

Вступ 

Аргументи вибору закладу 

переконливі 

частково переконливі 

непереконливі 

відсутні 

Судження про сприяння навчання 

професійному розвитку і зростанню 

переконливі 

частково переконливі 

непереконливі 

відсутні 

Основна 

частина 

Аргументи щодо вибору 

спеціальності (освітньої програми) 

або декількох спеціальностей 

(освітніх програм) 

переконливі 

частково переконливі 

непереконливі 

відсутні 

Результати навчання з базових 

загальноосвітніх предметів у школі 

переконливі  

частково переконливі 

непереконливі 

відсутні 

Навички, знання, вміння, здобуті 

неформальним способом (курси, 

гуртки, конкурси тощо) 

переконливі 

частково переконливі 

непереконливі 

відсутні 

Заключна 

частина 

Аргументи щодо відбору абітурієнта 

до зарахування 

переконливі 

частково переконливі 

непереконливі 

відсутні 

Рівень вмотивованості: високий/середній/достатній/низький 

 

 

 

 

 
 


