Вступ
Порядок та критерії оцінювання мотиваційних листів для вступників
до Відокремленого структурного підрозділу «Ніжинський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів і природокористування України»
(Ніжинський ФК НУБіП України) розроблено та затверджено відповідно
до Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти
України в 2022 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 20 квітня 2022 року № 364 (зі змінами, затвердженими наказом
Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року № 400),
Правил прийому до Ніжинського ФК НУБіП України (далі – Правила
прийому), рекомендацій Національного університету біоресурсів і
природокористування України щодо створення мотиваційного листа.
Мотиваційний лист ‒ документ, що його складає і подає вступник до
Ніжинського ФК НУБіП України, у якому пояснює причини, через які
вступник вважає себе найкращим кандидатом для вступу на відповідну
спеціальність (освітньо-професійну програму) та освітньо-професійний
ступінь. Підготовка такого листа вимагає детального дослідження
вступником освітнього середовища та різних освітньо-професійних
програм.
Мотиваційний лист – це спосіб пізнати вступника більш цілісно і
персоналізовано, зрозуміти, чому саме він повинен стати здобувачем
нашого закладу освіти.
Мотиваційний лист обґрунтовує бажання вступника здобувати
освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра за
конкретною спеціальністю (освітньо-професійною програмою) та
можливість обміркувати та аргументувати своє рішення, утвердитись у
своєму переконанні або змінити свою думку.
І. Загальні положення
1. Мотиваційні листи подають особи, які вступають до Ніжинського
ФК НУБіП України у 2022 році для здобуття фахової передвищої освіти на
ОПС «Фаховий молодший бакалавр» на основі базової загальної середньої
освіти, повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня
кваліфікований робітник, освітньо-кваліфікаційного рівня молодший
спеціаліст, освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр,
освітнього ступеня молодший бакалавр.
2. Строки подання мотиваційних листів визначаються Правилами
прийому до Ніжинського ФК НУБіП України у 2022 році.
3. Мотиваційні листи подають через електронні кабінети вступника
(ЄДЕБО) безпосередньо до Приймальної комісії Ніжинського ФК НУБіП
України.
4. В окремих випадках, можна особисто подати лист до Приймальної
комісії Ніжинського ФК НУБіП України.

5. Вступник має подати мотиваційний лист на спеціальність (освітньопрофесійну програму), за якою він бажає проходити конкурсний відбір під
час вступу до Ніжинського ФК НУБіП України.
6. Подання мотиваційного листа є обов’язковою умовою допуску
вступника до конкурсного відбору. У випадку подання заяв на вступ на
обрану спеціальність (освітньо-професійну програму) за різними формами
здобуття освіти (денна, заочна) вступник може подавати один і той самий
мотиваційний лист.
7. Мотиваційні листи розглядає на своєму засіданні приймальна
комісія Ніжинського ФК НУБіП України.
8. Результати розгляду мотиваційних листів використовуються для
формування рейтингового списку вступників.
При однакових конкурсних балах (на місця державного замовлення)
використовуються результати розгляду мотиваційних листів.
Якщо побудова рейтингового списку здійснюється без конкурсних
балів, то вступники впорядковуються тільки на основі розгляду
мотиваційних листів.
9. Структура мотиваційного листа є обов’язковою частиною, а форма
написання (рукописна або друкована) та його загальний рекомендований
обсяг 1‒2 сторінки ‒ особистий вибір вступника. Відступи: 2 см ‒ верхній і
нижній, 3 см ‒ лівий, не менше 1 см ‒ правий.
ІІ. Структура мотиваційного листа
Формальні вимоги до мотиваційного листа:
‒ зміст повинен бути лаконічним, в якому коротко наведено важливі
деталі, факти, цифри. Виклад думок має бути стислим з використанням
найменшого числа слів;
‒ представлена чітка структуризація листа, текст якого бажано
розбивати на абзаци, кожен з яких має містити певну концепцію;
‒ неприпустимим є наявність емоційного відтінку, необхідно прагнути
стриманості, розважливості та практичності;
‒ простота у викладі думок, що дасть можливість швидко зрозуміти
зміст прочитаного;
‒ небажаною є наявність орфографічних і стилістичних помилок.
Рекомендованими частинами мотиваційного листа є:
«Шапка» - звертання (частина листа, де містяться відомості про
адресата (прізвище, ім’я, по батькові, адреса для кореспонденції та
електронна адреса, номер телефону), яка розташовується в правому
верхньому куті листа. Вступник вказує також й обрану спеціальність
(освітньо-професійну програму). Цю інформацію розміщують у правому
верхньому куті мотиваційного листа, відступивши 9 см від лівого берега
документа.

Взірець
Приймальна комісія
ВСП «Ніжинський фаховий коледж
НУБіП України»
вступника на спеціальність
«Комп’ютерна інженерія»
Петренка Іллі Васильовича
вул. Шевченка, 28, м.Ніжин, 16600
тел. 0684687874
е-пошта: petrenko2003@ukr.net

Вступна частина. У цій частині варто коротко пояснити, чому
вступник обирає для здобуття фахової передвищої освіти саме
спеціальність у Ніжинському ФК НУБіП України.
Основна частина. Ця частина може складатися з двох-трьох абзаців.
Її можна розпочати з характеристики професійних цілей вступника,
описати, що саме його цікавить в обраній ним спеціальності, ким він себе
бачить після завершення навчання тощо. Потрібно розкрити свої знання
щодо майбутньої спеціальності.
У наступному абзаці вступнику рекомендовано описати:
‒ якщо є власні досягнення, що стосуються обраної спеціальності,
варто про це написати (успіхи в навчанні, участь у конференціях,
олімпіадах, проєктах і майстер-класах, володіння іноземними мовами та
ін.);
‒ здобуті знання та навички, які допоможуть під час навчання на
обраній спеціальності;
‒ високі академічні результати з певних предметів, які пов’язані зі
спеціальністю та ін.
Важливою складовою мотиваційного листа може бути інформація про
особисті навички, необхідні для здобуття обраної спеціальності та
подальшої успішної роботи за фахом (чи комунікабельна ви людина, чи
знаходите спільну мову в колективі, чи є стимул після завершення
навчання розпочати власну справу та ін.).
Заключна частина. Мотиваційний лист повинен завершуватись
підсумком у два-три речення, які підтверджують готовність вступника
навчатися і вказують його впевненість у правильному виборі
спеціальності. Варто наголосити на своїх цілях та планах на майбутнє.
ІІІ. Критерії оцінювання мотиваційних листів
Основними критеріями оцінювання мотиваційного листа є:
‒ рівень мотивації щодо вступу до Ніжинського ФК НУБіП України
на відповідну спеціальність (освітньо-професійну програму);
‒ розуміння цілей обраної освітньо-професійної програми та шляхів
реалізації;
‒ рівень усвідомлення відповідності якостей вступника вимогам до

обраної спеціальності (освітньо-професійної програми), використання
здобутих знань у майбутньому та подальшому працевлаштуванні;
‒ оригінальність, індивідуальність, творчий підхід, доброчесність;
‒ наявність/відсутність орфографічних і стилістичних помилок.
ІV. Порядок подачі мотиваційних листів
1. Мотиваційні листи подають вступники до Приймальної комісії
Ніжинського ФК НУБіП України:
‒ через електронний кабінет вступника https://vstup.edbo.gov.ua/
‒ особисто до Приймальної комісії (Чернігівська обл., м. Ніжин,
вул. Шевченка, 26, кімната 304, Приймальна комісія).
2. Строки подання мотиваційних листів до Приймальної комісії
Ніжинського ФК НУБіП України:
‒ на основі базової загальної середньої освіти - з 30 червня до
13 липня 2022 року (основна сесія), з 15 серпня до 26 серпня 2022 року
(додаткова сесія);
‒ на основі повної загальної середньої освіти - з 14 липня до 31 серпня
2022 року (основна сесія), з 05 вересня до 04 жовтня 2022 року (додаткова
сесія);
‒ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Кваліфікований
робітник» - з 14 липня до 12 серпня 2022 року (основна сесія), з 05 вересня
до 04 жовтня 2022 року (додаткова сесія).

