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З 2022 року вступники окрім складання ЗНО, доводитимуть вишам, що
вони достатньо вмотивовані, аби навчатись саме в цих закладах. Подаючи
документи на вступ, абітурієнти подаватимуть мотиваційні листи, які
зможуть надати певні переваги абітурієнту під час конкурсного відбору.
Вперше під час вступної кампанії 2022 року мотиваційний лист відіграватиме
важливу, а для декого і вирішальну роль. Метою запровадження
мотиваційного листа є стимулювання абітурієнтів до відповідального вибору
закладу освіти, спеціальності та освітньої програми.
Конкурсний відбір на навчання для здобуття вищої освіти освітньопрофесійного ступеня фаховий молодший бакалавр спеціальностей 072
«Фінанси, банківська справа та страхування» та 081 «Право» здійснюється
тільки за результатами розглянутих мотиваційних листів.
Мотиваційний лист подається одночасно з іншими документами. До
заяви для вступу на основі базової, повної загальної середньої освіти, на
основі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» абітурієнт
додає мотиваційний

лист, який

подається в електронному

вигляді

(електронному вигляді або паперовій формі для осіб, які подають заяву в
паперовій формі у передбачених Правилами прийому випадках) та додатки
до мотиваційного листа (копії (фотокопії) матеріалів, що підтверджують
викладену в листі інформацію). Усі додатки до мотиваційного листа та
документи

необхідно

надіслати

на

електронну

поштову

скриньку

Приймальної комісії Приватного вищого навчального закладу «Фінансовоправовий коледж» - info@fpk.in.ua.
Мотиваційний лист - це викладена вступником письмово у довільний
формі інформація, що дає можливість розповісти про себе, свої сильні
сторони, досягнення в навчанні та інших видах діяльності, дати краще
уявлення про власну особистість, обґрунтувати, чому саме Ви найкращий
серед інших кандидатів для вступу на обрану спеціальність до Приватного
вищого

навчального

закладу

«Фінансово-правовий

коледж».

В

разі

необхідності до листа можна додати копії (фотокопії) матеріалів, що
підтверджують викладену в листі інформацію.
Мотиваційний лист потрібен для Вас:
- отримуєте досвід (у світовій практиці мотиваційний лист є
неодмінною умовою вступу до закладів освіти);
- маєте змогу презентувати себе як особистість;
- можливість вступу за спрощеною процедурою в умовах високої
конкуренції.
Для нас: демонструєте бажання вступника навчатися саме певної
спеціальності та саме в нашому Коледжі;
- маєте вмотивувати приймальну комісію зарахувати саме Вас як
найкращого кандидата у студенти.
Поради щодо підготовки до написання мотиваційного листа:
Щоб написати мотиваційний лист, потрібно відповісти на ряд запитань:
- Як і чому Вас зацікавила обрана спеціальність?
- Як Ви можете продемонструвати свою цікавість?
- Чому Ви обрали саме наш Коледж?
- Які кар'єрні перспективи Ви розглядаєте?
- Чи доводилося Вам долати складні ситуації та перешкоди (фінансові,
соцiальнi, фізичні) для досягнення поставлених цілей?
- Якими навиками та персональними рисами Ви володієте ?
Пам'ятайте: незважаючи на тривалий час підготовки до написання,
мотиваційний лист повинен бути зрозумілим та легким для читання.
Критерії рейтингування мотивацiйних листів:
Приватний вищий навчальний заклад «Фінансово-правовий коледж»
створює комісію з розгляду мотиваційних листів, яка буде складати
рейтингові списки вступників за визначеними в цих вимогах критеріями
згідно з Правилами прийому.

Комiсiя

звертатиме

увагу

на

стиль

викладу,

лаконічність,

аргументацію, доброчесність, відсутність мовних штампів і сленгу. Також
неприпустима

наявність

орфографічних

та

стилістичних

помилок.

Важливими є оригінальні висновки та думки. Плагіат, скопійовані взірці з
інтернету - це компромат проти себе, з яким не варто розраховувати на вступ.
Лист має бути на 100% Вашим, а не скопійованим з інтернету.
Мотиваційних листів має бути стiльки, на скільки спеціальностей Ви
подаєте заяви. Він не може бути один на всі спеціальності - потрiбна
конкретика.
Критерії оцінювання:
1) логіка викладення думок
2) змістовність наведених аргументів
3) коректність та загальне оформлення тексту
4) структурованість листа
5) неприпустимість

емоцій,

образності,

ліричних

літературних прикладів
6) оригінальність викладення матеріалу
7) рівень мотивації
Вимоги до оформлення:
Обсяг: 1-2 сторiнки формату А4 (300-600 слів)
Формат: word
Шрифт 14
Iнтервал 1,5
Абзацний відступ 1.25
Вирівнювання по ширині
Структура мотиваційного листа:

відступів

та

Структура мотиваційного листа повинна містити «шапку», звертання,
вступ, основну та заключну частини.
«Шапка» частина листа, де містяться відомості про адресата (назва
Коледжу, прізвище та iнiцiали директора Коледжу) та адресанта (прізвище,
ім'я, по батькові вступника, адреса для кореспонденцiї та електронна адреса,
номер телефону) - яка розташовується в правому верхньому кутi листа.
Шанобливе звертання є важливою складовою мотиваційного листа.
Воно надає листу офiцiйного характеру (наприклад: «Шановний Іване
Миколайовичу!»). Звертання зазвичай виділяється напівжирним шрифтом
та/або курсивом і вирівнюється по центру.
Через один рядок після звертання розмiщується вступ, який є першим
абзацом листа. У цьому абзаці викладається його мета і причина написання.
У цiй частині варто коротко пояснити, чому Ви обрали саме наш Коледж і як,
на Вашу думку, навчання в Приватному вищому навчальному закладі
«Фінансово-правовий

коледж»

сприятиме

професійному

розвитку

і

зростанню для Вас.
В основній частині описуються факти, які зможуть позитивно вплинути
на вирішення питання про зарахування на навчання приймальною комiсiєю
Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж».
Дивлячись на академiчнi та соціальні здобутки, навички й здібності
вступника, приймальна комiсiя може схилитися до думки, що він буде
успішним студентом.
Ця частина починається з другого абзацу мотиваційного листа та може
складатися з двох - трьох абзаців. Як логічне продовження вступної частини
листа, її можна розпочати з характеристики своїх професійних цілей,
описати, що саме цікавить в обраній освітньо-професійній програмі та
спеціальності, ким Ви себе бачите після завершення навчання тощо. Така
iнформацiя продемонструє, що Ви усвідомлюєте, яку освітньо-професійну
програму обираєте, яку професію хочете здобути, і що навчання допоможе

стати хорошим фахівцем в обраній сфері. Саме в цьому абзацi Ви доводите,
що Ви є вмотивованою особою з добре визначеною метою.
У наступному абзаці потрібно описати:
1) свої здобутки, що будуть корисними для навчання за фахом (успіхи та
досягнення в навчанні, участь у проектах і майстер-класах, володіння
iноземними мовами та iнше);
2) здобуті знання та навички, які допоможуть у навчанні на обраній
спеціальності;
3) хороші академiчнi результати з певних предметів, які пов'язані з
освітньою програмою та iн.
Заключна частина має завершуватися маленьким підсумком на два три речення, які мають підтверджувати Вашу готовність навчатися і
вказують на впевненість у правильному виборі освітньої програми.
Мотиваційний лист - це можливість представити себе як вмотивовану,
яскраву та дуже здібну особистість, готову вступити до Приватного вищого
навчального закладу «Фінансово-правовий коледж». Зробіть свiй лист
яскравим особистим описом вашого унікального «я», щоб показати, хто Ви є
і чому хочете, щоб саме Вас зарахували.
Для забезпечення об’єктивності розгляду та перевірки мотиваційних
листів до складу Приймальної комісії Приватного вищого навчального
закладу “Фінансово-правовий коледж» входить Комісія по розгляду та
перевірці

мотиваційних

листів,

до

якої

включено

представників

громадськості та ради студентського самоврядування.

Відповідальний секретар
приймальної комісії

Ольга Мікічурова

Додаток 1
за
освітньо-професійним
ступенем фахового молодшого
бакалавра до Фахового коледжу
Приватного вищого навчального
закладу
«Фінансово-правовий
коледж» у 2022 році
Зразок написання мотиваційного листа
Мотиваційний лист
для вступників на здобуття ступеню фахової передвищої освіти –
фаховий молодший бакалавр,
галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 072
«Фінанси, банківська справа та страхування»
Директору
Приватного
вищого
навчального
закладу
«Фінансово-правовий коледж»
Губановій Т.О.
від _____________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)

тел. ____________________________
e-mail___________________________
Шановна Тамаро Олексіївно!
Мене звати ___________________________________________.
(прізвище, ім'я та по батькові)

У червні 2022 року я закінчив 9 клас __________________________
(школи, гімназії, тощо)

Моїми улюбленими шкільними предметами є математика, фізика,
хімія. Я люблю обчислювати різні цікаві задачі підвищеної складності.
Неодноразово брав участь у районних та міських олімпіадах з математики.
Мої мрії та сподівання завжди пов'язані з бажаннями стати успішною
та забезпеченою людиною з власним бізнесом, адже яскравим прикладом для
мене є мої батьки. Моя мама працює бухгалтером відомої компанії, тато має

власний бізнес, пов'язаний з логістикою. Мені завжди цікаво спілкуватися з
моїми батьками та разом радіти їх успіхам. Ще більше переваг у виборі
майбутньої професії додав мій старший брат, який закінчив економічний
факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Він на сьогодні працює менеджером відомої закордонної компанії, яка
займається реалізацією оргтехніки.
Ще рік тому я почав цікавитись закладами освіти, які дають змогу
навчатися на економічних спеціальностях саме після закінчення 9 класів.
Моїм вибором безсумнівно став Ваш Приватний вищий навчальний заклад
«Фінансово-правовий коледж». А ще мені про нього розповіли мої старші
друзі, які мали змогу трохи раніше вступити до Вас.
Я розумію всю відповідальність свого вибору майбутньої професії і
буду навчатися наполегливо і старанно, щоб бути успішним і змогти
організувати свій власний бізнес і свою компанію, якою я буду керувати. Я
дуже хочу стати студентом Фінансово-правового коледжу, ще і тому, що
саме у Вашому закладі вищої освіти відбувається дуже активне студентське
життя, навіть у такі складні часи як адаптивний карантин та воєнний стан.
Сподіваюсь, що мій мотиваційний лист приверне Вашу увагу.
З повагою ______________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

Примітка
Цей приклад наведений для ознайомлення із загальними принципами
написання мотиваційного листа. Не копіюйте текст цього листа і не
використовуйте його при вступі до закладу вищої 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.

Додаток 2
за
освітньо-професійним
ступенем фахового молодшого
бакалавра до Фахового коледжу
Приватного вищого навчального
закладу
«Фінансово-правовий
коледж» у 2022 році
Зразок написання мотиваційного листа
Мотиваційний лист
для вступників на здобуття ступеню фахової передвищої освіти – фаховий
молодший бакалавр,
галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право»
Директору
Приватного
вищого
навчального
закладу
«Фінансово-правовий коледж»
Губановій Т.О.
від _____________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)

тел. ____________________________
e-mail___________________________
Шановна Тамаро Олексіївно!
Мене звати ___________________________________________.

(прізвище, ім'я та по-батькові)

Я закінчив (-ла) 9 класів __________________________
(школи, ліцею, гімназії, тощо)

у 2022 році.

Маю непогані (успішні) результати навчання і мрію стати юристом.
Ще навчаючись у школі я цікавилась юридичними професіями, бо мій
дідусь все своє життя пропрацював адвокатом. Він багато розповідав мені
про свою адвокатську діяльність. Крім того, я прочитала багато книжок про
те, як захищали свої права люди в давнину, як зародилось поняття «право» і
про відомих юристів сьогодення.
У свій вільний час я намагаюсь все більше і більше дізнаватись про
юридичні спеціальності, особливо останній рік, коли в нашій шкільній
програмі з’явилась така дисципліна як правознавство. Відтоді саме

правознавство стало для мене найулюбленішим предметом. Останнім часом я
є активним слухачем факультативних занять з права, а також підготовчих
курсів для вступу до Фінансово-правового Коледжу.
Я мрію захищати права кожної людини і розумію наскільки це
відповідально. Тому, уважно проаналізувавши інформацію щодо закладів
вищої освіти, які мають освітні програми «Право» і можливість навчати після
9 класу, я обрав Ваш Фінансово-правовий коледж, як один з найкращих. В
цьому я впевнився, уважно ознайомившись з Вашим офіційним сайтом, з
історією Коледжу, викладачами, його випускниками та активним, цікавим
студентським життям. Дуже сподіваюсь, що моя мрія здійсниться і я буду
зарахованим до Фінансово-правового коледжу.
Заздалегіть вдячний Вам.
З повагою ______________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примітка
Цей приклад наведений для ознайомлення із загальними принципами
написання мотиваційного листа. Не копіюйте текст цього листа і не
використовуйте його при вступі до закладу вищої 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.

