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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Це положення регламентує порядок подачі, вимоги щодо оформлення, критерії
оцінювання, структуру оцінки та порядок оцінювання мотиваційних листів для вступників
для здобуття освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної
середньої освіти, повної загальної середньої освіти, а також на основі освітньокваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника під час вступу до Херсонського
морського коледжу рибної промисловості (далі – «Коледж»). Це положення розроблене
приймальною комісією Коледжу відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 20
квітня 2022 року № 364 (зі змінами) «Про затвердження Порядку прийому на навчання до
закладів фахової передвищої освіти в 2022 році» (№ 486/37822), Правил прийому на
навчання для здобуття ступеня фахового молодшого бакалавра в Херсонському морському
коледжі рибної промисловості в 2022 році, затверджених Педагогічною радою коледжу,
протокол №3 від 25.05.2022 р.
1.2. Мотиваційний лист – це документ, що складається і подається вступником при вступі
до Коледжу, у якому викладена інформація про його особисту зацікавленість у вступі на
певну освітню програму (спеціальність) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та
інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності
вступником може бути додано (у тому числі в електронній формі) матеріали, що
підтверджують викладену в листі інформацію.
1.3. Відповідальність за організацію роботи щодо порядку отримання, критеріїв
оцінювання, структуру оцінки та порядок оцінювання мотиваційних листів для вступників,
дотримання встановленого порядку збереження документів, оприлюднення результатів
його оцінювання на веб-сайті покладається на голову Приймальної комісії.
2. ПОДАЧА МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА
2.1. Коледж приймає мотиваційні листи від абітурієнтів в період, який визначається
Правилами прийому поточного року вступу.
2.2. Мотиваційний лист завантажується в електронний кабінет вступника під час подання
заяви в електронній формі. Мотиваційний лист також може подаватися разом із заявою на
вступ в паперовій формі, у випадках, передбачених Правилами прийому.
2.3. Подання мотиваційного листа є обов’язковою умовою допуску вступника до
конкурсного відбору.
2.4. У випадку подання заяв на вступ на обрану спеціальність (освітню програму) за різними
формами здобуття освіти вступник може подавати один і той самий мотиваційний лист.
2.5. Мотиваційний лист розглядається Приймальною комісією Коледжу. Результати
розгляду мотиваційних листів затверджуються рішенням Приймальної комісії.
2.6. Результати розгляду мотиваційних листів використовуються для формування
рейтингового списку вступників.
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3. ВИМОГИ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ОФОРМЛЕННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА
3.1. Мотиваційний лист оформлюється як суцільний структурований текст, відповідно
до вимог жанру. Текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5,
кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє і нижнє - по 20 мм.
Обсяг тексту – одна сторінка А4 (15-25 речень).







3.2. Мотиваційний лист є результатом особистої творчої праці абітурієнта, разом з
цим, мотиваційний лист повинен відповідати формальним вимогам, що ставляться до
ділових листів:
зміст повинен бути лаконічним. Короткий виклад думок із зазначенням важливих деталей,
фактів, цифр;
чітка структура:
неприпустимість емоцій;
простота у викладі, яка дасть адресату можливість швидко зрозуміти зміст;
неприпустима наявність орфографічних і стилістичних помилок.
3.3. Структура мотиваційного листа повинна містити «шапку», звертання, вступ,
основну та заключну частини.
«Шапка» – частина листа, де містяться відомості про адресата (назва закладу освіти,
прізвище та ініціали особи, якій адресується лист) та адресанта (прізвище, ім’я, по батькові,
адреса для кореспонденції та електронна адреса, номер телефону) – яка розташовується в
правому верхньому куті листа.
Звертання призначене для надання листу офіційного характеру та привертання увагу
адресата (наприклад: «Шановні члени приймальної комісії!»). Звертання виділяється
напівжирним шрифтом та/або курсивом і вирівнюється по центру.
Через один рядок після звертання розміщується вступ, який є першим абзацом листа.
У цьому абзаці викладається його мета і причина написання (наприклад: «Звертаюся до Вас
у зв’язку з…»). У цій частині коротко пояснюються причини обрання Коледжу і як
навчання у ньому сприятиме професійному розвитку і зростанню абітурієнта.
Основна частина структурується на кілька абзаців, що мають текстово завершений
вигляд. Містить приклади діяльності, успіхів і досягнень вступника, а також демонстрацію
його особистих якостей і умінь. Ця частина починається з другого абзацу мотиваційного
листа та складається з двох- трьох абзаців і розпочинається з характеристики професійних
цілей вступника, описанням, що саме його цікавить в обраній ним освітній програмі та
професії, ким він себе бачить після завершення навчання тощо. Це свідчить про мотивацію
та усвідомлення вибору освітньої програми на здобуття відповідної професії. Описуються
факти академічних та соціальних здобутків з певних предметів, які пов’язані з освітньою
програмою (успіхи у навчанні, спорті, участь у проектах і майстер-класах, володіння
іноземними мовами тощо). Подана інформація зможе позитивно вплинути на вирішення
питання про зарахування на навчання.
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Заключна частина має завершуватися маленьким підсумком на два-три речення, які
мають підтверджувати готовність вступника навчатися і вказують на його впевненість у
правильному виборі спеціальності, а також кар’єрні очікування абітурієнта.
Орієнтовні питання та зразок мотиваційного листа подано у Додатках 1-2.
4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА
4.1. Основними критеріями оцінювання мотиваційного листа є:






відповідність чіткій структурі;
рівень мотивації щодо вступу до Коледжу на відповідну освітню програму;
рівень цілепокладання (розуміння цілей та шляхів реалізації);
рівень усвідомлення відповідності якостей вступника вимогам до обраної професії;
грамотність.

4.2. Розгляд мотиваційних листів здійснюється Приймальною комісією без присвоєння їм
конкурсних балів відповідно до критеріїв, поданих у таблиці 1.
Таблиця 1
Критерії оцінювання мотиваційного листа
Оцінка
Задовільно

Добре

Відмінно

Виконання умов структури та порядку написання листа
Вступник
демонструє
посередню
мотивацію
або
невмотивованість до навчання; вступник не розуміє основних
аспектів обраної спеціальності; в тексті листа відсутнє пояснення
вступника щодо планів застосування здобутих під час навчання
фахових компетентностей. Лист містить значну кількість лексикограматичних, орфографічних та пунктуаційних помилок.
Текст мотиваційного листа не завжди послідовний та
структурований. У листі розкрита мотивація щодо вибору
навчального закладу, спеціальності, використання здобутих знань
у майбутньому та подальшому працевлаштуванні. Лист містить
незначну кількість лексико-граматичних, орфографічних та
пунктуаційних помилок.
Текст мотиваційного листа чіткий, не містить лексикограматичних, орфографічних та пунктуаційних помилок,
послідовний та лаконічний. Вступник розуміє специфіку роботи за
обраною спеціальністю; має високу мотивацію до навчання та
може пояснити, як навчання за вибраної програмою допоможе
його професійній реалізації. У повній мірі розкрито мотивацію,
амбіції, плани і цілі.
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5. ПРАВА ВСТУПНИКА
5.1. Усі спірні питання, пов’язані з оцінюванням мотиваційного листа вступників
вирішуються на засіданні Апеляційної комісії за відповідною заявою вступника.
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Додаток 1

Орієнтовні питання, на які треба відповісти у мотиваційному листі:
1. З яких причин ви обрали для вступу саме Херсонський морський коледж рибної
промисловості? Розкажіть про ті переваги коледжу, які вас зацікавили. Чим цей
заклад, на вашу думку, відрізняється від інших, чим приваблює? Чому хочете
вступити саме на цю спеціальність? Можливо, у вас є цікава історія, пов’язана з
прийняттям рішення.
2. Як навчання у Коледжі сприятиме вашому професійному розвитку і зростанню? Які
ваші професійні цілі? Що саме вас цікавить в обраній вами професії? Ким ви бачите
себе після завершення навчання?
3. Якими особистими якостями й уміннями, необхідними для даної спеціальності,
володієте?
4. Які ви маєте досягнення у навчанні, спорті? Чи посідали призові місця на
тематичних конкурсах, олімпіадах? Чи брали участь у якихось проектах, майстеркласах? Чи володієте іноземними мовами?
5. Якими є ваші кар’єрні очікування?
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Додаток 2
Зразок мотиваційного листа
Приймальній комісії
Херсонського морського
коледжу рибної промисловості
Іваненка Івана Івановича, який
проживає за адресою:
вул. Михайлівська, буд. 25,
кв.52,
м. Херсон, 73000
ivanenko@gmail.com
тел.0661234567

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановна приймальна комісіє!
Звертаюся до Вас із проханням розглянути мій мотиваційний лист на вступ за
освітньо-професійною програмою «Експлуатація суднових енергетичних установок»
спеціальність 271 «Морський та внутрішній водний транспорт». У 2022 році я закінчив
Херсонську гімназію №14 Херсонської міської ради і отримав атестат про базову загальну
середню освіту.
На мою думку, людина здатна досягти справжнього успіху лише в тій сфері, яка
дійсно цікавить і цілком захоплює її, а морською справою я зацікавився ще у ранньому
дитинстві. Захоплення професією моряка вперше виникло у мене ще з п’ятирічного віку,
завдяки розповідям мого батька – суднового механіка. Вже відтоді я почав мріяти про море,
намагався пізнати все, що стосується роботи у цій галузі..
Я маю високі оцінки з математики, географії, фізики,а також хімії та англійської мови.
Впевнений, що знання, здобуті при вивченні цих дисциплін, допоможуть мені опанувати
обрану спеціальність, крім того, зусилля, яких я докладав під час їх вивчення, дали мені
можливість розвинути в собі цілеспрямованість та наполегливість у досягненні будь-якої
мети. Під час навчання у гімназії брав індивідуальні заняття з викладачем фізики,
здобуваючи знання з механіки, гідродинаміки та астрономії. В одинадцятому класі брав
участь в обласній олімпіаді з фізики, за результатами якої посів друге місце. Наполегливо
вивчаю англійську мову, оскільки розумію, що її знання є необхідною умовою для
успішного працевлаштування та кар’єрного зростання у компанії високого рівня.
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Крім того, я намагаюся самостійно отримувати будь-які знання, які можуть сприяти
в оволодінні омріяною професією. Вільний від навчання час я приділяю читанню наукової
літератури та прослуховуванню безкоштовних онлайн-лекцій, зокрема, щодо конструкції
суднових дизельних двигунів.
Я впевнений, що навчання саме у Херсонському морському коледжі рибної
промисловості стане для мене запорукою здобуття найвищого рівня кваліфікації, а
професіоналізм викладачів допоможе мені стати гідним та сумлінним спеціалістом в
обраній справі.
Щиро дякую Вам за те, що розглянули мою заяву і сподіваюсь на Вашу позитивну
відповідь.
З повагою,
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ЛИСТ РЕЄСТРАЦІЇ РОЗРОБЛЕННЯ ТА УЗГОДЖЕННЯ ДОКУМЕНТА
Статус
особи
Розробник

Особи, які
узгоджують
документ

Посада

П.І.Б.

Підпис

Дата
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СПИСОК РОЗСИЛКИ
Найменування
підрозділу

Прізвище, І.Б.
начальника
підрозділу

Підпис
начальника
підрозділу

Дата

Примітка
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ПРОТОКОЛ ОЗНАЙОМЛЕННЯ
персоналу підрозділу ________________з вимогами даної методики та змінами до неї

Прізвище, І.Б.

Начальник підрозділу

Посада

Ознайомлені з
вимогами
підпис
дата

Ознайомлені зі
зміною №
підпис
дата

_______________________________

Ознайомлені зі
зміною №
підпис
дата
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Всього
аркушів в
документі

Номер
повідомлення Підпис
про зміни

Дата введення змін

Анульованого

Нового

Заміненого

Номер
зміни

Зміненого

Номер аркуша

Дата внесення змін

ЛИСТ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН

