Відокремлений структурний підрозділ
«Фаховий коледж Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича»

Мотиваційний лист ‒ це есе, що дає можливість
розповісти про себе, свої сильні сторони, дати краще
уявлення про власну особистість, обґрунтувати, чому саме
ви найкращий з-поміж інших кандидат для вступу на
обрану спеціальність ВСП «Фаховий коледж ЧНУ».

1.

Отримуєте досвід (у світовій практиці мотиваційний
лист є неодмінною умовою вступу до закладів освіти,
отримання стипендій на освіту за кордоном, грантів,
працевлаштування тощо).

2.

Презентуєте себе як особистість.

3.

Маєте можливість конкурувати (оскільки вступники цього
року складатимуть не два іспити, а проходитимуть
співбесіду, імовірно, може бути багато вступників з
однаковими балами).

Мотиваційний лист це НЕ резюме
У резюме
ми пишемо, де
навчалися,
працювали, які наші
здобутки, особисті
якості тощо

У мотиваційному листі
ми викладаємо думки у
форматі ЕСЕ ‒ особистий
життєвий досвід,
переконання, цінності,
світогляд

Я розумію, чому
обираю цю
спеціальність,
освітньопрофесійну
програму?

Я усвідомлюю,
чому обираю цей
заклад фахової
передвищої
освіти?

Я маю
конкретні цілі?
Знаю, чого очікую
від навчання?

 пізнаємо себе;
 аналізуємо організацію системи навчання
коледжу;

 аналізуємо співідношення наших цілей з
можливостями коледжу;
 аналізуємо можливості презентації себе,
декларуємо власні амбіції та цілі;
 пам’ятаємо, що, незважаючи на тривалий
час підготовки до написання, мотиваційний
лист повинен бути коротким, зрозумілим та
легким для читання.

 стиль викладу;
 лаконічність;
 короткий опис досягнень (за наявності);

 документальне підтвердження досягнень
(за наявності) ;
 доброчесність;
 відсутність мовних штампів, елементів
розмовного мовлення;
 відсутність помилок;
 короткі речення.

Узагальнюючи методику оцінювання, її можна окреслити сімома позиціями:

1. Логіка викладення думок.
2. Структурованість листа.
3. Змістовність наведених аргументів.
4. Оригінальність викладення матеріалу.

5. Відповідність

нормам сучасної української мови.

6. Наявність досягнень та їх документальне підтвердження.

7. Рівень мотивації.

обсяг

1-2 сторінки формату А4
(≈ 300-600 слів)

формат

pdf

шрифт

Times New Roman, 12-14 пт.

інтервал

1-1,5

абзацний відступ

1-1,25

вирівнювання

по ширині

поля

всі 1,5 см.

«шапка»
вступ
основна частина
фінальна частина
(висновки)
перелік додатків
(за наявності)

Адресат листа та адресант;
починаємо з шанобливого звертання до осіб, які
читатимуть лист; пояснюємо, чому обрав/обрала
навчання саме тут, що підштовхнуло до вибору (1 абзац);
викладаємо свою точку зору, власні думки, аргументи,
що цікавить в обраній освітньо-професійній програмі,
ким себе бачите у майбутньому, чим коледж може в
цьому вам допомогти, як ви можете посилити коледж;
чому САМЕ ВИ з-поміж інших тощо (2-3 абзаци);
підсумок (2-3 речення);
Перелік додатків, що підтверджують досягнення які
згадуються у мотиваційному листі (за наявності).
Сканкопії (фотокопії) надсилаються на електронну
пошту Приймальної комісії (vstup_college@chnu.edu.ua).

Директорові
ВСП «Фаховий коледж ЧНУ»
Олександру СОБЧУКУ
Котенко Оксани Миколаївни
вул. Головна, 15, кв. 12
м. Кіцмань, 59300
е-пошта: irynakotenko@gmail.com
моб. тел.: +38 067-775-65-35

Вельмишановний Олександре Васильовичу!
Звертаюся до Вас з приводу вступу на навчання у Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий
коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» за спеціальністю
076о«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Вибір закладу фахової передвищої освіти і
спеціальності зумовлений щирою зацікавленістю та тверезою оцінкою перспектив започаткування
власної справи, для організації та контролю якої мені необхідні ґрунтовні фахові знання.

На мою думку, успішний підприємець повинен бути цілеспрямованим, ініціативним,
організованим, здатним до ризику. Ці та інші риси характеру, компетентності сподіваюсь
розвинути, навчаючись у Вашому закладі освіти.
Мене зацікавила освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність», оскільки ця програма дає змогу самостійно керувати процесом та вирішувати
важливі питання щодо розвитку та ведення справи, надає можливість реалізувати власні ідеї.
Я розумію, що існує ризик помилок, від цього залежить заробіток та доля інших людей, які
будуть працювати зі мною. Тож сподіваюся, що якісна освіта допоможе отримати знання, а
пізніше – їх застосовувати в різних практичних ситуаціях в підприємницькій діяльності та
зменшити кількість невиправданих ризиків.
Після ретельного вивчення згадуваної освітньо-професійної програми Вашого закладу я
переконалася, що дисципліни видаються цікавими та актуальними. Ознайомившись із Вашим
сайтом, також з’ясувала, що студентське життя в коледжі насичене та перспективне. Зокрема,
привабливими видаються зустрічі, конференції із залученням представників бізнесу, які
відкривають практичний досвід щодо вирішення економічних та соціальних проблем
суспільства.

Усвідомлюю, що для досягнення своєї мети важливо розвивати навички письмової та усної
професійної комунікації державною й іноземною мовами. Я брала участь й посіла призове місце
у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт Малої академії наук (2021 р. – англійська мова).
Виборола призове місце на ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з англійської мови у 2021 р. Маю
високі бали («відмінно») з математики, української та англійської мов. Також цікавилася
навчальними дисциплінами, які не входять у шкільну програму: менеджмент, підприємництво,
маркетинг, бізнес-аналіз та пройшла ряд відповідних курсів на різних платформах дистанційної
освіти.
Хоча поки у мене немає великих досягнень зі сфери підприємництва, але є бажання та ідеї
саме у сфері цього сектору господарства України. Я вже спробувала свої здібності у соціальній
мережі – разом з друзями вдалося реалізувати окремі товари, іграшки. Особливо цікавим стало
створення реклами та представлення товару. Мені подобається допомагати іншим. Зараз, під час
війни, я допомагаю своєму батькові, який активно займається волонтерством у теробороні
нашого міста, виконую різні доручення, організовую ярмарки для допомоги дітям, збір книжок
тощо.
Сподіваюсь, що під керівництвом педагогів, які працюють у ВСП «Фаховий коледж ЧНУ» й
викладають за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність», я отримаю знання про бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків, навчусь
оцінювати результати діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур з
урахуванням ризиків тощо.

Дякую за розгляд мотиваційного листа та моєї кандидатури для вступу до
Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича». Дуже сподіваюсь стати студенткою омріяного
закладу освіти.
З повагою – Котенко Оксана Миколаївна
1.
2.
3.
4.

Додатки:
Диплом призера Всеукраїнського конкурсу наукових робіт Малої
академії наук (2021 р. – англійська мова).
Грамота за призове місце на ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з
англійської мови (2021 р.).
Подяка директора школи за особливі успіхи у вивченні української
мови та активну громадянську позицію (2022 р.).
Сертифікат про успішне закінчення курсу «Підприємництво: Хто ваш
клієнт?» на платформі Prometheus.
(https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/345be9ddfe4a4627bf6fb7d3a8a9013f)

5. Сертифікат про успішне закінчення курсу «Цифровий маркетинг» на
платформі Prometheus.
(https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/f67e4aeb27024d32b5fa50adeae43c40)

