
«Затверджено»:

Р-

Положення про мотиваційний лист 

ОКУ «Білгород-Дністровський медичний фаховий коледж»

І. Загальні вимоги
Мотиваційний лист є результатом особистої творчої праці абітурієнта. 

Уніфіковані вимоги щодо його структури та змісту відсутні. ОКУ «Білгород- 
Дністровський медичний фаховий коледж» до початку вступної кампанії готує 
зразок мотиваційного листа га правила його оформлення для його подальшого 
розміщення на офіційному веб-сайгі коледжу.

II. Вимоги до змісту листа

лаконічність, (зазначаються тільки важливі деталі, факти, цифри); 
чітка структура, продуманий план, конкретність значущих та важливих аспек
тів. наявність розбивки тексі на абзаци, кожен з яких має містити певну кон
цепцію;
неприпустимість емоцій, відсутність емоційного відтінку, стриманість, розваж
ливість, серйозність, практичність викладення; 
відсутність орфографічних і стилістичних помилок.

Структура мотиваційного листа.

Розмір -  1-2 аркуші:
Формат сторінки -  А4;
Кегль шрифту - 12;
Інтервал між рядками —1,5.

Структура мотиваційного листа повинна містити «шапку», звертання, 
вступ, основну та заключну частини.

«Шапка» -  частина листа, де містяться відомості про адресата (назва за
кладу вищої освіти, прізвище та ініціали особи, якій адресується лист) та адре
санта (прізвище, ім’я, по батькові, адреса для кореспонденції та електронна ад
реса, номер телефону). Шапка повинна бути розташована у правому верхньому 
куті листа.

«Звертання»: шанобливе звертання є важливою складовою мотиваційно
го листа. Воно надає листу офіційного характеру та привертає увагу адресата 
(наприклад: «Шановний Віталіє Дмитровичу!»). Звертання зазвичай виділяєть
ся напівжирним шрифтом та/або курсивом і роташовується по центру.



«Вступ»: через один рядок після звертання розміщується вступ, який є 
першим абзацом листа. У вступі викладається мета і причина написання 
(наприклад: «Звертаюся до Вас у зв'язку з...»). У цій частині варто коротко по
яснити чому вступник обрав саме наш заклад і як, на його думку, навчання в 
ньому сприятиме його професійному розвитку і зростанню.

«Основна частина»: починається з другого абзацу мотиваційного листа 
та може складатися з двох-трьох абзаців. Вона є логічним продовженням всту
пної частини листа. В основній частині описуються факти, які зможуть позити
вно вплинути на вирішення питання про зарахування на навчання. Дивлячись 
на академічні та соціальні здобутки, навички й здібності вступника, приймаль
на комісія може схилитися до думки, що він буде успішним студентом.

Основну частину можна розпочати з характеристики професійних цілей 
вступника, описати, що саме його цікавить в обраній ним освітній програмі та 
професії, ким він (вона) себе бачить після завершення навчання тощо. Така ін
формація свідчить про те, що вступник усвідомлює, яку освітню програму оби
рає, яку професію хоче здобути, і що навчання допоможе йому стати хорошим 
фахівцем в медичній галузі. Саме в цьому абзаці вступник доводить, що він є 
вмотивованою особою з добре визначеною метою.

У наступному абзаці вступнику потрібно описати:

о свої здобутки, що будуть корисними для навчання за фахом (успіхи в навчанні, 
участь у проектах і майстер-класах, володіння іноземними мовами, 
комп’ютерною технікою, наявні заохочення з профільних предметів, наявність 
відмінних результатів навчання (медаль, свідоцтво з відзнакою, грамоти з про
фільних предметів га інше);
здобуті знання га навички, які допоможуть у навчанні за обраною спеціальніс
тю;

о хороші академічні результати з певних предметів, які пов’язані з освітньою 
програмою та ін.
наявність династії медичних працівників, бажання продовжити родинну спра
ву;

Важливою складовою мотиваційного листа може бути інформація про 
соціальні навички, необхідні для здобуття професії медичного працівника та 
подальшої успішної роботи за фахом.

«Заключна частина»: має завершуватися маленьким підсумком на два-три ре
чення, які мають підтвердити готовність вступника навчатися і вкажуть на його 
впевненість у правильному виборі освітньої програми.



III. Зразок написання мотиваційного листа для вступу на програму моло
дший бакалавр, спеціальність 223 «Медсестрннство» 

спеціалізація «Лікувальна справа», «Сестринська справа»

«ШАПКА» (зразок)
Вступ

Т.в.о.Директору ОКУ «Білгород-Дністровського 
медичного фахового коледжу 
Кірсей В.Д.

Іванова Віталія Вікторовича, м. Одеса, 
вул.. Пастера 3. кв.5, 67707 

Є пошта: kvtrti 12@ukr.net?
Тел..: 0673221631

Шановний Віз аліг Дмитровичу!

Звертаюся до Вас з приводу вступу на освітню програму молодшого ба
калавра за спеціальністю 223 «Медсестрннство» («Сестринська та лікувальна 
справа») у якій я вельми зацікавлена (-ний). Упевнена (-ний), що отримання 
ступеня молодшого бакалавра за обраною спеціальністю у Вашому коледжі є 
моїм шансом зрости особистісно. професійно та надасть мені можливість попу
ляризувати медичну освіту як в Україні так і за її межами.

Основна частина 
(два-три абзаци)

Вибір Вашого закладу мною усвідомлений, адже досить велика кількість 
медичних працівників мого міста здобули медичну освіту саме у Вашому за
кладі та плідно працюють в медичних установах міста. їх приклад є для мене 
визначальним та зумовив моє бажання отримати медичну спеціальність. Нічого 
у світі немає ціннішого ніж здоров'я людини, а саме медичні працівники допо
магають людям його зберегти та відновити.

1 Іід час пошуку інформації про можливе місце навчання, я дізнався (- 
лася), що саме викладачі кафедр Вашого закладу успішно втілюють в освітній 
процес найсучасніші технології навчання, беруть участь у Міжнародних та віт
чизняних освітніх заходах, мають відповідну практичну підготовку, використо
вують можливості ефективного дистанційного навчання.

Особливо цікавим для мене є вивчення анатомії людину, можливостей її 
організму, впливу на стан здоров’я різних чинників та визначення шляхів по
долання окремих хвороб. Впевнений, що за допомогою фахових викладачів, 
зможу реалізувати себе у професії та стати підготовленим спеціалістом для по
дальшої роботи в медичній галузі.

Фінальна частина 
(два абзаци)

Зауважу, що я закінчив навчання у профільному класі з поглибленим ви
вченням біології. Маю високі результати навчання, зокрема, нагороджений По
хвальним листом за особливі досягнення у вивченні біології. Середній бал сві-

mailto:kvtrti_12@ukr.net


доцтва про повну загальну середню освіту (свідоцтво про базову середню осві
ту) - 10 балів. Вважаю, що це надасть мені змогу на високому рівні продовжи
ти навчання у Вашому коледжі.

Дякую Вам за розгляд мого мотиваційного листа та моєї кандидатури для 
вступу до ОКУ «Білгород-Дністровський медичний фаховий коледж» за обра
ною спеціальністю. Сподіваюся на позитивну відповідь. Переконаний (-на), що 
Ви, у разі мого зарахування до складу студентів, зможете пишатися моїми по
дальшими досягненнями.

З повагою до Вас, Іванов Віталій Вікторович.

IV. Складові оцінювання мотиваційних листів

Критерій Змістовий вияв і композиційне оформлення критерію

1 2

З М І С Т О В Н А  К О М П О Н Е Н Т А

В ступ наявна назва мотиваційного листа, звернення, вказані особисті дані вступника

вступ відсутній

визначеність мотиваційної сфери вступника щодо майбутньої професії, наявність роз
думів щодо правильності професійного самовизначення, здатності до самореалїзації у
професії, бачення себе у перспективі як успішного, конкурентоспромож ного фахівця

лиш е частково визначена мотиваційна сфера вступника або відсутнє (недостатньо об-
ґрунтоване) бачення себе у перспективі як успіш ного, конкурентоспромож ного фахів-

02
X ця

й не визначена мотиваційна сфера вступника або не обгрунтоване бачення себе у перспе-

ктиві як успіш ного, конкурентоспромож ного фахівця

критерій не розкри ю

наведено принаймні один доречний приклад із власного життя або подію з історії чи 
суспільно-політичного життя, що спонукали до обрання спеціальності, виявлено здат
ність до інтерпретації ідей, позицій, фактів, реалій, ситуацій; здатність до особистісно 
значущ их висновків як регуляторів соціапьної поведінки, процесу професійного стано-
влення

02
X не наведено доречного прикладе із власного життя або події з історії чи суспільно-
t—
'х політичного життя, що спонукало до обрання спеціальності; він н^,є конкретизованим:

у ньому є фактичні помилки; недостатньо обгрунтовані ідеї, факти, реалії, ситуації;
висновки, що зроблені, не є особисто значущими щ одо соціальної поведінки та проце-

g су професійного становлення

прикладе з історії, суспільно-політичного чи власного життя що спонукав до обрання
сі спеціальності немає, або він не є доречним: не обгрунтовані ідеї, факти, реалії, ситуа

ції або відсутні будь-які висновки як регулятори соціальної поведінки, процесу про
фесійного становлення

критерій не розкрито



роздуми під час написання листа торкаються проблем самопізнання, самовизначення в
соціумі: проектуючи себе на майбутню професію, розкрито власний досвід взаємодії з

x с о ц і а л ь н и м  о т о ч е н н я м .  п р и е \  г н я  о р і є н т а ц і я  н а  п е р с п е к т и в и  р о з в и т к у

•1 під час написання листа не розкриті проблеми самопізнання, самовизначення в соціумі,

о не обгрунтовано власний досвід  взаємодії з соціальним оточенням, однак присутнє
c
X
Cfl
£

проектування себе на майбутню професію та обгрунтовані перспективи розвитку

E
O під час написання листа не розкриті проблеми самопізнання, самовизначення в соціумі.
C -
CJ

не розкрито власний досвід взаємодії з соціальним оточенням, відсутнє проектування

r n

себе на майбутню  професію, не розкриті перспективи розвитку

критерій не розкрито

1 2

S: наявність гіпотетично закладеної проекції на позитивне вирішення проблеми, власний

9 - я  

E s
особистісний. соціальний, професійний саморозвиток

03 —
наявність гіпотетично закладеної проекції на позитивне вирішення проблеми, однак

■ -  G
X  CO

недостатньо обгрунтованою є позиція щодо особистісного, соціального та професійно-
CQ

н '1  
*  s
Q_ G
G ;I

го саморозвитку

розкрито тільки аспекти професійного розвитку

C
критерій не розкрито

1 висловлення демонструє зосередженість на запропонованій проблем}, цілісний, послі-
o
.3

довний і несуперечливий розвиток думки (має логічний і послідовний виклад)

o у роботі є порушення логічності, цілісності, послідовності й несуперечливості розвит-

£  ь
X

ку думки

* u
робота містить окремі тези, які не поєднані логічно

Щ і логіки викладу, цілісності, послідовності й несуперечливості розвитку думки немає

Висновки органічно пов’язані з аргументами й прикладами

Висновки Висновки лиш е частково пов'язані з аргументами та прикладами

Висновків немає: висновки не пов 'язані з аргументами та прикладами
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V. ПРОТОКОЛ 
розгляду мотиваційного листа

Критерій Композиційне га змістовне оформлення критерію відміт-
ка

1 2 3

З М І С Т О В Н А  К О М П О Н Е Н Т А

Всту п наявна назва мотиваційного листа, звернення, вказані особисті дані вступни-
ка

вступ відсутній

визначеність мотиваційної сфери вступника щодо майбутньої професії, ная
вність роздумів щодо правильності професійного самовизначення, здатності 

до самореалізац ії у професії, бачення себе у перспективі як успішного, кон-

X

курентоспромож ного  фахівця

>5 лиш е частково визначена мотиваційна сфера вступника або відсутнє (недо-

сс статньо обгрунтоване) бачення себе у перспективі як успіш ного, конкурен-
Н0
S

тоспром ож ного  фахівця

не визначена мотиваційна сфера вступника або не обгрунтоване бачення се
бе у перспективі як успішного, конкурентоспромож ного фахівця

критерій не розкрито

наведено принаймні один доречний приклад із власного життя або подію з 
історії чи суспільно-політичного життя, що спонукали до обрання спеціаль
ності. виявлено здатність до інтерпретації ідей, позицій, фактів, реалій, ситу-
ацій: здатність до особистістю значущих висновків як регуляторів соціальної

3S
X

поведінки, процесу професійного становлення

55 не наведено доречного прикладу із власного життя або події з історії чи сус-

X
пільно-політичного життя, що спонукало до обрання спеціальності: він не є

с
X

конкретизованим: у ньому є фактичні помилки: недостатньо обґрунтовані
0 ідеї, факти, реалії, ситуації: висновки, що зроблені, не є особисто зцачущи-
-Q

.1
ми щодо соціальної поведінки та процесу професійного становлення

0 прикладу з історії, суспільно-політичного чи власного життя що спонукав
С Ч до обрання спеціальності немає, або він не є доречним; не обґрунтовані ідеї, 

факти, реалії, ситуації або відсутні будь-які висновки як регулятори соціа
льної поведінки, процесу професійного становлення

критерій не розкрито

і роздуми під час написання листа торкаються проблем самопізнання, самови-

СС > Х значення в соціумі; проектуючи себе на майбутню професію, розкрито влас-
н  х  
X  -с

ний досвід  взаємодії з соціальним оточенням, присутня орієнтація на перс-

X 5
О. 'X 
о X

пективи розвитку

— під час написання листа не розкриті проблеми самопізнання, самовизначен-
гп

ня в соціумі, не обгрунтовано власний досвід  взаємодії з соціальним оточен-



ням. однак присутнє проектування Себе на майбутню професію та обгрунто

вані перспективи розвитку

під час написання листа не розкриті проблеми самопізнання, самовизначен
ня в соціумі, не розкрито власний досвід взаємодії з соціальним оточенням, 
відсутнє проектування себе на майбутню професію, не розкриті перспективи

розвитку

критерій не розкрито
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наявність гіпотетично закладеної проекції на позитивне вирішення пробле
ми, власний особистісний, соціальний, професійний саморозвиток
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наявність гіпотетично закладеної проекції на позитивне вирішення пробле
ми. однак недостатньо обгрунтованою е позиція щодо особистісного, соціа
льного та професійного саморозвитку
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розкрито тільки аспекти професійного розвитку
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критерій не розкрито
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висловлення демонструє зосередженість на запропонованій проблемі, ціліс
ний, послідовний і несу перечливий розвиток думки (має логічний і послідо

вний виклад)
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у роботі є порушення логічності, цілісності, послідовності й несуперечливо- 

сті розвитку думки
<?

CJ робота містить окремі тези, які не поєднані логічно

логіки викладу, цілісності, послідовності й несу перечливості розвитку думки 

немає

Висновки органічно пов’язані з аргументами й прикладами

Висновки Висновки лиш е частково пов 'язані з аргументами та прикладами

Висновків немає: висновки не пов'язані з аргументами та прикладами
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Наявність помилок
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В ідсутність помилок
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Наявність помилок
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Відсутність помилок


