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У січні 2020 року набув чинності Закон 392-IX від 18.12.2019 р. «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти». Ним передбачені певні зміни для
абітурієнтів для вступу до закладів вищої освіти.
З 2022 року вступники окрім складання НМТ, 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 освітнього
ступеня бакалавр спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та
страхування» здійснюється тільки за результатами розглянутих мотиваційних
листів.
Конкурсний відбір на навчання для здобуття вищої освіти освітнього
ступеня бакалавр спеціальності 081 «Право» здійснюється тільки за
результатами або НМТ або ЗНО, усної співбесіди та розглянутих
мотиваційних листів (див. «Правила прийому для здобуття вищої освіти у
Приватному вищому навчальному закладі «Фінансово-правовий коледж» у
2022 році»).
Мотивацiйний лист подається одночасно з іншими документами.
До заяви для вступу на основі повної загальної середньої освіти, на основі
освітньо-кваліфікаційного

рівня

«кваліфікований

робітник»,

освітньо-

кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» та освітньо-професійного
ступеня «фаховий молодший бакалавр» абітурієнт додає мотиваційний лист,
який подасться 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 листi iнформацiю).

Усі додатки до мотиваційного листа та документи необхідно надіслати на
електронну поштову скриньку Приймальної комісії Приватного вищого
навчального закладу «Фінансово-правовий коледж» - info@fpk.in.ua.
Мотивацiйний лист - це викладена вступником письмово у довiльнiй
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 найкращій
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 певноï
спеціальностi та саме в нашому Коледжi;
- маєте вмотивувати приймальну комісію зарахувати саме Вас як
найкращого кандидата у студенти.
Поради щодо підготовки до написання мотиваційного листа:
Щоб написати мотивацiйний 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, фізичнi) 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 взiрцi 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

відступів

та

Шрифт 14
Iнтервал 1,5
Абзацний відступ 1.25
Вирiвнования по ширині
Структура мотиваційного листа:
Структура мотиваційного листа повинна містити «шапку», звертання,
вступ, основну та заключну частини.
«Шапка» частина листа, де містяться відомості про адресата (назва
Коледжу, прiзвище 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.
Мотивацiйний лист - це можливiсть 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.

Вiдповiдальний секретар
приймальної комісії

Ольга Мікічурова

Додаток 1

Мотиваційний лист
для вступників на здобуття ступеню вищої освіти – 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!
Звертаюся до Вас з приводу вступу на бакалаврську програму зі
спеціальності «Право», у якій я дуже зацікавлений. Останні роки навчання у
школі я посилено вивчав предмети, які будуть важливими для мене, як для
майбутнього юриста. Це стало для мене тим стимулом, який надихнув мене
обрати професію юриста.
На мою думку, професія юриста є надзвичайно важливою для
суспільства, адже вона не лише дозволяє якісно захищати права людей, але й
знаходити нові шляхи вирішення соціальних та глобальних проблем за
допомогою юридичної діяльності та правотворчості.
Я знаю, що викладачі Приватного вищого навчального закладу
«Фінансово-правовий коледж» є відомими практиками та фахівцями в галузі
юриспруденції. Поцікавившись, я взнав, що випускники Вашого Коледжу
очолюють підприємства та адвокатські бюро, працюють на керівних посадах
в органах державної влади. Активні молоді студенти Вашого Коледжу
отримують можливість проходити практику в органах державної влади та у
найкращих юридичних фірмах і правозахисних організаціях, допомагаючи
правозахисникам рішуче відстоювати права громадян. Для мене дуже
важливо навчатися саме в Вашому Коледжі та мати можливість поєднувати

навчання з юридичною практикою. Тому я прагну брати участь у заходах
Вашого навчального закладу разом із іншими представниками прогресивної
молоді. Серед друзів моїх батьків є багато юристів, суддів, адвокатів.
Особливо

цікавим

для

мене

є

вивчення

кримінального

та

кримінального процесуального права, адже у майбутньому я бачу себе,
насамперед, адвокатом, який захищатиме людей від несправедливого
кримінального переслідування. Навчаючись, я хотів би також брати участь у
студентському житті Коледжу. Я впевнений, що знання, які я отримаю
навчаючись у Вашому Коледжі можна буде застосовувати в майбутньому для
того, щоб стати справжнім фахівцем у галузі права.
На завершення хочу сказати, що я щиро прагну навчатися за
спеціальністю «Право», щоб навчитися захищати права інших громадян.
Сподіваюсь, що розгляните мою заяву і очікую на Вашу позитивну
відповідь.
З повагою ________________
(прізвище, ім’я, 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 нашого Коледжу.

Додаток 2

Мотиваційний лист
для вступників на здобуття ступеню вищої освіти – бакалавр,
галузь знань 07 «Управління та адміністрування»,
спеціальності: 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!
Звертаюся до Вас з мотиваційним листом, щоб вступити до Приватного
вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж» для здобуття
першого (бакалаврського) рівня освіти освітньою програмою «Фінанси,
банківська справа та страхування». Я уважно переглянула інформацію на
Вашому сайті щодо цієї спеціальності та тих викладачів, які забезпечують
освітній процес саме на цій програмі.
З більшості предметів у мене високі оцінки. В школі у нас була
факультативна дисципліна економіка і я нею дуже зацікавився. Маю намір
поглиблювати

свої

знання

з

економічних

дисциплін,

щоб

добре

орієнтуватися в економічних процесах, що відбуваються в країні і в світі. А в
майбутньому мрію навчатися на економічному факультеті Київського
національного університету імені Тараса Шевченка. Тому я впевнений, що
Приватний вищий навчальний заклад «Фінансово-правовий коледж» може
допомогти мені перетворити мою мрію в реальність. На мою думку,
успішний підприємець повинен бути цілеспрямованим, ініціативним,
організованим, здатним до ризику.

Я розумію, що для того, щоб бути хорошим фахівцем потрібно
поєднувати навчання та практичну роботу. Мої батьки приватні підприємці і
я завжди не тільки цікавився, але і допомагав їм вести фінансові справи в
міру своєї компетентності. Цей практичний досвід лише підвищив моє
бажання здобути освіту з економічного профілю та вступити на посилив за
освітньою програмою «Фінанси, банківська справа та страхування».
Ознайомившись із Вашим сайтом, я також з’ясував, що студентське
життя в Коледж є насиченим та перспективним. Зокрема, мені сподобалось,
що ваш Коледж проводить постійні семінари, зустрічі, форуми та
конференції

із

залученням

представників

бізнесу,

які

відкривають

практичний досвід щодо вирішення економічних та соціальних проблем
суспільства. Партнери цієї програми є потужні підприємства Києва та інших
регіонів, які запрошують на стажування студентів Вашого Коледжу.
Я щиро прагну навчатися саме у Вашому закладі вищої освіти, бо
переконаний, що ця

програма допоможе

мені

розвинути

себе як

професіонала, лідера команди та виховати навички спілкування, які необхідні
для моєї майбутньої кар’єри.
Закінчивши Ваш Коледж, я можу прокласти шлях до своєї мрії,
оскільки навчальна програма бакалавра «Фінанси, банківська справа та
страхування» допоможе мені набути навички та здобути знання, необхідні,
щоб стати успішним підприємцем чи бізнес-консультантом.
Я також прагну брати активну участь у студентському житті Вашого
Коледжу, бо це допоможе мені навчитися нести відповідальність не тільки за
себе, але і за весь колектив, який, на мою думку, є важливим для керівника
бізнесу. Я знаю, що навчання за вибраною мною освітньою програмою є
складним завданням, однак я переконаний, що зможу протистояти будь-яким
перешкодам та досягнути значних успіхів.
Дякую за Ваш час та увагу. Я сподіваюся, що стану частиною Вашого
студентського колективу.
З повагою ___________________

(прізвище, ім’я, 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.

