І. Загальні положення
1.1. Мотиваційний лист – це документ, що складається і подається
вступником до Харківського фахового коледжу будівництва, архітектури та
дизайну, у якому пояснюються причини про його особисту зацікавленість у
вступі на певну освітньо-професійну програму (спеціальність) та відповідні
очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та
слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано
копії (фотокопії) матеріалів, що підтверджують викладену в листі інформацію.
1.2. Подання мотиваційного листа є обов’язковою умовою допуску
вступника до конкурсного відбору.
ІІ. Подання та розгляд мотиваційного листа
2.1. Коледж приймає мотиваційний лист від вступників з 23 червня 2022
року.
2.2.

Мотиваційний

лист

завантажується

в

електронний

кабінет

вступника під час подання заяви в електронній формі.
2.3. Мотиваційний лист також може подаватися разом із заявою на вступ
у паперовій формі, у випадках, передбачених Правилами прийому.
2.4. Розгляд мотиваційних листів здійснюється Приймальною комісією
без присвоєння їм конкурсних балів. Результати розгляду мотиваційних листів
затверджуються рішенням Приймальної комісії.
2.6. Результати розгляду мотиваційних листів використовуються для
формування рейтингового списку вступників для вступу на контрактну форму
навчання. Під час вступу на бюджетну форму навчання мотиваційний лист буде
застосовано лише для рейтингування вступників з однаковим конкурсним
балом.
ІІІ. Вимоги до мотиваційного листа, рекомендації щодо змісту
3.1. Мотиваційний лист повинен відповідати таким вимогам:

- зміст повинен бути лаконічним (короткий виклад думок і тільки
важливі факти, деталі, цифри);
- викладення інформації послідовне та аргументоване;
- думки викладати доступно і зрозуміло;
- лист не повинен містити емоційного відтінку, треба прагнути
стриманості, розважливості, серйозності, практичності;
-

неприпустима

наявність

орфографічних,

пунктуаційних

та

стилістичних помилок;
- не вживайте жаргонізми, діалектизми, сленги. Використовуйте
загальновживану лексику.
- оригінальність, доброчесність.
ІV. Структура мотиваційного листа
Структура мотиваційного листа повинна містити:
-

«шапку»;

-

звертання;

-

вступну частину;

-

основну частину;

-

заключну частину (висновки).

-

додатки до листа (подяки, грамоти, призи тощо).

«Шапка» - частина листа, що містить відомості про адресата (назва
закладу освіти, прізвище та ініціали особи, якій адресується лист) та адресата
(прізвище, ім’я, по батькові, адреса для кореспонденції та електронна адреса,
номер телефона) – яка розташовується вгорі праворуч на одній третині аркуша.
Звертання – шанобливе звертання є важливою складовою частиною.
Воно надає листу офіційного характеру та привертає увагу адресата.
Наприклад: Шановна (або вельмишановна )Ганно Іванівно!
Вступна частина є першим абзацом листа. У цьому абзаці викладають
мету і причину написання. У цій частині варто коротко пояснити, чому
вступник обрав саме цей коледж і як, на його думку, навчання в коледжі

сприятиме його професійному розвитку і зростанню. Зазначають джерело
інформації про Харківський фаховий коледж будівництва, архітектури та
дизайну, обрану освітньо-професійну програму (спеціальність).
Основна частина – починається з другого абзацу мотиваційного листа
та складається з двох-трьох абзаців, що мають текстово завершений вигляд. Її
можна розпочати з характеристики професійних цілей вступника, описати, що
саме його цікавить в обраній освітній програмі, ким він себе бачить після
завершення навчання.
Зазначити особисті якості, здібності, що роблять вступника найкращим
кандидатом

з-поміж

інших

на

обрану

освітньо-професійну

програму

(спеціальність). Варто зазначити, чому ви зупинилися саме на цій професії.
Можливо навести приклад осіб, які рекомендували вам навчання саме в
нашому коледжі.
У наступному абзаці вступнику потрібно описати:
-

факти своїх здобутків, що будуть корисними для навчання за фахом

(успіхи у навчанні, участь у прєктах і майстер-класах) тощо;
-

здобуті знання та навички, які допоможуть у навчанні на обраній

освітньо-професійній програмі (спеціальності);
-

хороші та відмінні результати з певних предметів, які пов’язані з

обраним напрямом навчання;
-

розробку власного проєкту, який брав участь у конкурсах,

олімпіадах тощо;
-

участь у наукових конкурсах, міжнародних або всеукраїнських

олімпіадах.
Заключна частина листа
Вона має завершуватись невеликим підсумком, що складається з двохтрьох речень, які підтверджують готовність вступника навчатися і вказують на
його впевненість у правильному виборі освітньої програми (спеціальності).

V. Вимоги до оформлення мотиваційного листа
Обсяг – 1 - 1,5 сторінки формату А-4;
документ – Word;
кегль - 14;
шрифт – Times New Roman;
міжрядковий інтервал – 1,5;
абзацний відступ – 1,25;
поля – ліворуч – 30 мм, праворуч – 10 мм, верхнє та нижнє – по 20 мм;
вирівнювання – по ширині;
текст розбивати на абзаци.
VI. Розглядаючи мотиваційні листи, Приймальна комісія враховує:
- наявність чіткої структури;
- рівень мотивації щодо вступу до Харківського фахового коледжу
будівництва, архітектури та дизайну на обрану освітньо-професійну програму;
- рівень усвідомлення відповідності якостей вступника вимогам щодо
майбутньої професії;
- наявність досягнень, що відповідають змісту і вимогам освітньої
програми;
- обсяг розкриття мотивації щодо вибору навчального закладу, освітньої
програми, використання здобутих знань у майбутньому;
- оригінальність викладу матеріалу;
- наявність, відсутність орфографічних, пунктуаційних та стилістичних
помилок.

Приклад мотиваційного листа
Голові приймальної комісії
Харківського фахового коледжу будівництва,
архітектури та дизайну
Филипенко Г. І.
Власенка Олександра Петровича
вул. Харківська, б.1, кв. 2
м. Полтава
vlasenko@gmail.com
телефон: 093 011 01 01
Шановна Ганно Іванівно!
Звертаюся до Вас із проханням розглянути мій мотиваційний лист та
прийняти позитивне рішення щодо мого зарахування до Харківського фахового
коледжу

будівництва,

архітектури

та

дизайну

на

освітню

програму

«__________________________________________________________________»
Цього
року
я
закінчив
___________________________________та

навчання

у

(зазначити навчальний заклад).

отримав свідоцтво про здобуття базової середньої освіти.
Серед шкільних предметів найбільше виділяю точні науки. Протягом
навчання у школі брав активну участь у шкільних та обласних олімпіадах з
математики та фізики. Саме ці предмети дадуть мені змогу у майбутньому
робити точні будівельні розрахунки.
Із майбутньою професією я визначився в 9-му класі, коли на нашому
мікрорайоні почали зводити новобудову. Я із захопленням щодня спостерігав,
як працюють будівельники, думаючи про те, що у недалекому майбутньому
багато сімей зможуть заселитися до спроєктованих та збудованих по-сучасному
квартир.
Професія

будівельника

завжди

затребувана,

тому

я

вирішив

ознайомлюватися з інформацією на сайтах будівельних коледжів України. Для
цього я разом із батьками переглянув навчальні програми, перелік дисциплін,
що викладають здобувачам освіти.

Серед усіх навчальних закладів будівельного напрямку мою увагу
привернув

саме

Ваш

коледж,

освітня

програма

«___________________________________».
На моє переконання, здобута освіта у коледжі дасть мені не лише
теоретичну, але й практичну підготовку, що може зробити мене справжнім
затребуваним фахівцем.
І хоча живу я в іншому місті, чітко вирішив, що буду навчатися саме в
Харківський фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну.
Щиро дякую за увагу та зі свого боку обіцяю, що зроблю все можливе,
щоб виправдати вашу довіру.
З повагою Власенко Олександр Петрович.

