
MinicrepcrBo ocsirr i Hayxu Vrc-paiuu

MiHicrepcrBo oxopoHl'I s4opon'n YnpaiHn

K3 <<Hoeropoq-Cinepcrxufi Qaxonufi MeAI{qHI{fi rco'neAx>> qOP

PosrnflHyTo .. . ...

Ha saciAanHi npuirMaJlbHol KoMlcll

flporoKorr \|9 2 ei.4 18 rpaBHn, 2022 p'

MaJlbnof xovticii

Sop.HKo T' B.

rIOIO}KEHHfl
np o MorllBar{ifi un trt nuct a6irypieHTa

K3<<Honropo4-CiepcbKutrlQaxonutrt
M e A vrq H vrlr KO rre Alr{ D tI O P

Ho srop oA- C isep cbK uir,, 2022



Міністерство освіти і науки України
Міністерство охорони здоров’я України

КЗ «Новгород-Сіверський фаховий медичний коледж» ЧОР

Розглянуто                                                                       Затверджую
На засіданні  приймальної комісії                       Голова приймальної комісії
Протокол № 2  від 18 травня  2022 р.                ______ Никифоренко Т. В. 

                                                                     18 травня  2022 р.                .

ПОЛОЖЕННЯ 
про мотиваційний лист абітурієнта 
КЗ «Новгород-Сіверський фаховий

медичний коледж» ЧОР

Новгород-Сіверський. 2022



ПОЛОЖЕННЯ 

про мотиваційний лист абітурієнта КЗ «Новгород-Сіверський фаховий

медичний коледж» ЧОР

        Це  Положення  регламентує  порядок  подачі  і  вимоги  щодо

оформлення  мотиваційних  листів  для  вступників  для  здобуття  освітнього

ступеня фахового молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої

освіти та на основі базової середньої освіти під час вступу до КЗ «Новгород-

Сіверський фаховий медичний коледж» ЧОР (далі – «Коледж»). 

Це Положення розроблене приймальною комісією Коледжу відповідно

до  Порядку  прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в

2022  році  (далі  –  Порядку  прийому),  затверджених  наказом  Міністерства

освіти  і  науки  України  №  364  від  20  квітня  2022  року  (зі  змінами,

затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України № 400 від 

02 травня 2022 року) зареєстрованих  в Міністерстві юстиції України за 

№ 486/37822  від  3  травня  2022  року  та  затверджені  педагогічною  радою

комунального закладу  «Новгород – Сіверський фаховий медичний коледж»

Чернігівської обласної ради, протокол № 6  від 20 травня 2022 року.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Мотиваційний  лист  –  це  викладена  вступником  письмово  у

довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі  на

спеціальність (спеціалізацію) та відповідні очікування, досягнення у навчанні

та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі

необхідності  вступником  може  бути  додано  (у  тому  числі  в  електронній

формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію.

1.2 Розгляд мотиваційних листів покладається на членів Приймальної

комісії без присвоєння їм конкурсних балів.



2. ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯД МОТИВАЦІЙНИХ ЛИСТІВ

2.1.  Мотиваційні  листи  подаються  до  Приймальної  комісії  в

електронній  формі  (в  паперовій  формі  для  осіб,  які   подають  паперовий

варіант заяви). Додатки до мотиваційного листа  приймаються Приймальною

комісією  Коледжу  на   електронну   поштову  скриньку:  E–mail:

nsmed_ych@ukr.net

2.2.  Всі  подані  мотиваційні  листи  незалежно  від  форми  подання

реєструються  в  прошнурованому,  з  пронумерованими  сторінками  та

скріпленому печаткою КЗ «Новгород-Сіверський фаховий медичний коледж»

ЧОР журналі реєстрації заяв вступників.

2.3.  Результати  розгляду  мотиваційних листів  використовуються  для

формування  рейтингового  списку  вступників.  При  однакових  конкурсних

балах  для  впорядкування  черговості  в  рейтинговому  списку  вступників

використовуються результати розгляду мотиваційних листів. 

2.4.  При  вступі  на  умовах  контракту  рейтинг  вступників

впорядковується тільки на основі розгляду мотиваційних листів.

2.5.   Рейтинг  мотиваційного  листа  визначається  простою  більшістю

голосів членів Приймальної комісії  Коледжу .

2.6. Рішення комісії вважається легітимним, якщо голосувало більшість

членів її складу. 

2.7.  Подання  апеляцій  на  результати  оцінки  мотиваційних листів  не

передбачається.

3. ВИМОГИ  ДО МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА

3.1. Мотиваційний лист повинен задовольняти таким вимогам:

– рівень мотивації щодо вступу  на відповідну спеціальність (освітню

програму, спеціалізацію);

–  наявність  чіткої  структури, логіка  викладення думок,  змістовність

наведених аргументів, оригінальність викладення матеріалу ;

– рівень усвідомлення відповідності якостей вступника вимогам щодо
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майбутньої професії;

– наявність досягнень, що відповідають змісту і вимогам освітньої

програми;

– обсяг розкриття мотивації щодо вибору закладу  освіти, спеціальності

(освітньої програми), використання здобутих знань у майбутньому та

подальшому працевлаштуванні

– необхідно уникати орфографічних і стилістичних помилок.

3.2.  Структура  мотиваційного  листа  повинна  містити  «шапку»,

звертання, вступ, основну та заключну частини. 

«Шапка» – частина листа, де містяться відомості про адресата (назва

закладу  фахової  передвищої  освіти,  прізвище  та  ініціали  особи,  якій

адресується  лист)  та  адресанта  (прізвище,  ім’я,  по-батькові,  адреса  для

кореспонденції та електронна адреса, номер телефону) – яка розташовується

у правому верхньому куті листа. 

Звертання застосовується для надання листу офіційного характеру та

привертання  уваги  адресата  (наприклад:  «Шановна  Тамаро  Василівно!»).

Звертання  виділяється  напівжирним  шрифтом  та/або  курсивом  і

вирівнюється по центру. 

         Вступ – коротка вступна частина передбачає окреслення напряму

викладу,  має  містити  мету  написання  мотиваційного  листа.  Вступ

розміщується  через  один  рядок  після  звертання,  який  є  першим  абзацом

листа.  У  цьому  абзаці  викладається  його  мета  і  причина  написання

(наприклад:  «Звертаюся  до  Вас  у  зв’язку  з…»).  У  цій  частині  коротко

пояснюються причини обрання Коледжу і як навчання у ньому сприятиме

професійному розвитку і зростанню абітурієнта. 

Основна частина структурується на кілька абзаців, що мають текстово

завершений  вигляд.  Містить  приклади  діяльності,  успіхів  і  досягнень

вступника, а також демонстрацію його особистих якостей і умінь. Ця частина

починається  з  другого  абзацу  мотиваційного  листа  та  складається  з  двох-

трьох  абзаців  і  розпочинається  з  характеристики  професійних  цілей



вступника,  описанням,  що  саме  його  цікавить  в  обраній  ним  освітній

програмі та професії, ким він себе бачить після завершення навчання тощо.

Це свідчить про мотивацію та усвідомлення вибору освітньої програми на

здобуття відповідної професії. Описуються факти академічних та соціальних

здобутків з певних предметів, які пов’язані з освітньою програмою (успіхи у

навчанні, спорті, участь у проектах і майстер-класах, володіння іноземними

мовами тощо.  Подана інформація зможе позитивно вплинути на вирішення

питання про зарахування на навчання. 

Висновок  –  підсумкова  частина  листа.  Вона  має  завершуватись

підсумком  у  два-три  речення,  які  підтверджують   готовність  вступника

навчатися,  вказують  на  його  впевненість  у  правильному  виборі  освітньої

програми та окреслюють кар'єрні очікування абітурієнта. 

3.3.  Мотиваційний лист  оформлюється  як  суцільний структурований

текст  відповідно  до  вимог  жанру.  Текст  друкується  шрифтом  Times  New

Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве -

30 мм,  праве  -  10 мм,  верхнє і  нижнє -  по 20 мм.  Рекомендований обсяг

мотиваційного листа 1-2 сторінки.

Зразок оформлення мотиваційного листа подано у Додатку 1. 

 

 

 



Додаток 1
до Положення про мотиваційний лист абітурієнта 

                           КЗ «Новгород-Сіверський фаховий медичний
коледж» ЧОР

Зразок оформлення мотиваційного листа абітурієнта

                                                                       Голові приймальної комісії

                                                             КЗ «Новгород-Сіверський фаховий

                                         медичний коледж» ЧОР 

                              Т.В. Никифоренко

                                                  Петренка Івана Миколайовича

                                                        36007 Львівська обл. м. Дрогобич 

                                         вул. Стрийська 94 кв. 15

                                   petrenko@gmail.com 

                           тел. 0676865465 

     (шапка) 

                                                              Шановна Тамаро Василівно! 

      (звертання) 

 Звертаюся до Вас у зв’язку з моїм бажанням вступити до КЗ «Новгород-

Сіверський фаховий медичний коледж» ЧОР на спеціальність 223 

Медсестринство, спеціалізацію «……..»,  так як мрію стати фахівцем         

           (вступ)   

 Під  час  навчання  у                                                      досягнув успіхів у  ____________

Приймав участь у___________________Став призером олімпіад з__________ 

Захоплювався спортом з__________ Отримав розряд з  

 Володію мовами                                                                (та інші досягнення). 

(основна частина)

 Вважаю себе гідним кандидатом для вступу до КЗ «Новгород-Сіверський

фаховий медичний коледж» ЧОР. Докладатиму усіх зусиль для      

                                                                                       _______________________________ 

          (висновок)   

  « ___» _________ 2022 р.                    Петренко І.М. 

                    (підпис) 
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