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Це положення регламентує порядок подачі, вимоги щодо оформлення 

та структуру мотиваційного листа, критерії його оцінювання для вступників 

для здобуття освітнього ступеня фахового молодшого бакалавру під час 

вступу до Відокремленого структурного підрозділу «Криворізький технічний 

фаховий коледж Українського державного університету науки і технологій». 

Це положення розроблене приймальною комісією Відокремленого 

структурного підрозділу «Криворізький технічний фаховий коледж 

Українського державного університету науки і технологій» (далі - ВСП 

«КТФК УДУНТ») у відповідності до вимог чинного законодавства України, 

у тому числі порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої 

освіти в 2022 році, (далі – порядку прийому), затверджених наказом 

Міністерством освіти і науки України від 20 квітня 2022 року №364 та 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 03 травня 2022 року № 

486/37822 та затверджених Правил прийому до ВСП «КТФК УДУНТ» в 

2022 році для здобуття фахової передвищої освіти. 

 

І. Загальні положення 

 

1. Мотиваційний лист - це діловий документ, який пише та подає під 

час вступу абітурієнт. Перше враження про нього приймальна комісія 

складає саме за цим листом. Він двічі пов’язаний з мотивацією. По-перше, 

демонструє бажання людини навчатися саме певної професії та саме в цьому 

закладі освіти. По-друге, має вмотивувати заклад зарахувати саме цього 

абітурієнта як найкращого кандидата у студенти. 

При складані мотиваційного листа: 

 Отримуєте досвід (у світовій практиці мотиваційний лист є 

неодмінною умовою вступу до закладів вищої освіти, отримання 

стипендій на освіту за кордоном, грантів, працевлаштування тощо).  

 Маєте можливість презентувати себе як особистість.  
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 В умовах високої конкуренції (оскільки випускники цього року 

складатимуть не чотири предмети, а один, імовірно, буде багато 

випускників з однаковими балами) надаєте можливість зрозуміти, чому 

саме ви повинні стати студентом коледжу. 

 

2. Відповідальність за організацію роботи щодо порядку отримання, 

критеріїв оцінювання, мотиваційних листів для вступників, дотримання 

встановленого порядку збереження документів, оприлюднення результатів їх 

оцінювання на веб-сайті покладається на голову Приймальної комісії. 

 

ІІ. Подача мотиваційного листа 

 

1. Мотиваційний лист подається особою, яка вступає до ВСП «КТФК 

УДУНТ» в 2022 році для здобуття фахової передвищої освіти і на державне 

замовлення, і на контракт. 

2. Строки подання мотиваційного листа визначаються Правилами 

прийому до ВСП «КТФК УДУНТ» поточного року вступу.  

3. Мотиваційний лист вступник додає до заяви, яка подається в 

електронному вигляді (електронному вигляді або паперовій формі для осіб, 

які подають заяву в паперовій формі). При подаванні мотиваційного листа в 

паперовій формі уповноважена особа Приймальної комісії повинна провести 

реєстрацію мотиваційного листа не пізніше дня його отримання.  

4. Додатки до мотиваційного листа приймаються на визначеній 

Приймальною комісією закладу освіти електронній поштовій скриньці: 

collegeadmcom@gmail.com. 

5. Для вступників, які претендують на навчання за контрактом, 

достатньо подати необхідні документи та мотиваційний лист, який 

розглядається Приймальною комісією закладу і використовується для 

складання рейтингового списку вступників.  

 

mailto:collegeadmcom@gmail.com
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ІІІ. Вимоги до оформлення мотиваційного листа 

 

При подаванні мотиваційного листа у паперовій формі: обсяг 1–2 

сторінки, документ Word, класичний для ділового стилю 14 кегль Times New 

Roman з міжрядковим інтервалом 1,5. Текст варто розбити на абзаци 1 - 1,25, 

вирівнювання по ширині аркуша формату А4. Поля: ліве - 30 мм, праве - 10 

мм, верхнє і нижнє - по 20 мм. 

 

ІV. Структура мотиваційного листа 

 

1 «Шапка» у правому верхньому куті листа. Це дані про особу, до якої 

адресовано лист (прізвище, ім’я, по батькові (ПІБ), посада, назва 

коледжу), та про того, хто пише лист (ПІБ, адреса, імейл, номер 

телефону).  

                                                         Директору, голові приймальної комісії  

ВСП «Криворізький технічний фаховий 

                                                коледж Українського державного  

                                                університету науки і технологій» 

              Китач О. І. 

                                            Петренка Івана Миколайовича  

                             м. Кривий Ріг, 50056 

                                   вул. Стрийська 94 кв. 15 

                             petrenko@gmail.com  

                             телефон 0676865465 

 

2 Вступ, який починається з особистого звертання в шанобливій формі. 

У цьому абзаці треба пояснити, з якою метою звертаєтеся і чого 

прагнете. 

3 Основна частина. Найбільша, у якій послідовно, аргументовано та 

лаконічно розкриваєте низку питань. Чому зацікавилися спеціальністю, 

як дізналися про коледж, чому хочете навчатися саме в ньому, чому 

коледж має обрати саме вас, якими бачите перспективи, професійне 

життя після завершення навчання. 

mailto:petrenko@gmail.com
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Додаток 1 

 

Зразок оформлення мотиваційного листа абітурієнта  

 

                                                         Директору, голові приймальної комісії  

ВСП «Криворізький технічний фаховий 

                                                коледж Українського державного  

                                                університету науки і технологій» 

              Китач О. І. 

                                            Петренка Івана Миколайовича  

                             м. Кривий Ріг, 50056 

                                   вул. Стрийська 94 кв. 15 

                             petrenko@gmail.com  

                             телефон 0676865465 

 

Вельмишановна пані директор! 

На сайті Відокремленого структурного підрозділу «Криворізький 

технічний фаховий коледж Українського державного університету науки і 

технологій» я з великою зацікавленістю прочитав інформацію про підготовку 

фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 133 «Галузеве 

машинобудування». У цьому листі прошу Вас розглянути мою кандидатуру, 

як майбутнього студента за цією спеціальністю. 

У червні цього року я закінчив навчання у Криворізькій загально 

освітній школі №10 і отримав атестат з високими балами з інформатики та 

математики, а також з таких природничих наук, як хімія та фізика, які, 

переконаний, є важливими для професії технік-механік.  

Світ неухильно рухається вперед. Щодня з’являються нові механізми 

пристосування, здатні полегшити людям життя. Технічний прогрес змушує 

світ змінюватися. 

За технікою потрібно постійно стежити, так як без правильного 

регулювання і своєчасного техобслуговування механізми швидко ламаються. 

Тому на будь-якому виробництві є механік, який відповідає за технічну 

складову. 

mailto:petrenko@gmail.com
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Сьогодні механіки працюють у багатьох галузях сучасної 

промисловості: машинобудування, металургія, металообробка, будова 

будівель і споруд, метробудування, моторобудування, авіабудування, 

автобудування, тракторобудування, приладобудування, механізація 

сільського господарства та в приватних фірмах по наданню послуг 

населенню (ремонт інструмента, ремонт побутової техніки, ремонт приладів 

водопостачання, газопостачання, електропостачання). 

Вибір саме цієї професії для мене є більш ніж усвідомленим.  

Під час пошуку інформації про заклад освіти я дізнався, що після 

закінчення коледжу випускники зможуть вчитися за фахом у вищих 

навчальних закладах на денній або заочній формі зі скороченим терміном 

навчання.  

Я дуже організований і дисциплінований. Вважаю, що володіння 

такими важливими якостями, як відповідальність, цілеспрямованість, 

працьовитість і завзятість, допоможе мені успішно проявити себе в навчанні. 

Мрію навчатися саме у відокремленому структурному підрозділі 

«Криворізький технічний фаховий коледж Українського державного 

університету науки і технологій». Адже чув багато гарних відгуків про цей 

навчальний заклад та його викладачів. 

Сподіваюся, що мені вдалося переконати Вас у своїх здібностях та 

щирому інтересі до обраної спеціальності. Тому чекаю саме на позитивну 

відповідь. Обіцяю бути старанним у навчанні, адже не можу підвести Вас та 

навчальний заклад, якій мені подобається.  

 

З повагою  
Петренко Іван Миколайович 

 

Цей приклад наведений для ознайомлення із загальними принципами 

написання мотиваційного листа. Пам’ятайте, що успішний мотиваційний 

лист – це завжди Ваша особиста історія, що розповідає саме про Вас та 

відображає Вашу зацікавленість спеціальністю та закладом освіти. 


