
Додаток
до Правил прийому на навчання
до КЗОЗ «Ізюмський медичний
фаховий коледж» ХОР в 2022
році

Методичні рекомендації щодо написання мотиваційного листа
та критерії його оцінювання

Що таке мотиваційний лист?

Мотиваційний лист – це офіційний документ (обсягом 1-2
друковані сторінки формату А 4), адресований обраному закладу освіти;
у ньому вступник пояснює бажання вступу до коледжу.

Пояснення має бути максимально переконливим, щоб дійсно
зацікавити приймальну комісію.

Як мотиваційний лист впливає на вступ до закладу освіти?
Якщо вступники мають однакові бали з НМТ (Національний

мультипредметний тест) або за співбесіду, то коледж надаватиме
перевагу найбільш вмотивованим вступникам.

Відповідно до Правил прийому на навчання у КЗОЗ «Ізюмський
медичний фаховий коледж» ХОР у 2022 році при розрахунку
конкурсного балу для вступу на перший курс для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра на основі
базової загальної середньої освіти (після 9 класу) та повної загальної
середньої освіти (після 11 класу) за умов однакової рейтингової оцінки
абітурієнтів враховується результат розгляду мотиваційного листа. Його
змістовність, повнота й логічність можуть підвищити рейтинг.

Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній
формі інформація про:

- його особисту зацікавленість у вступі на певну освітньо-професійну
програму (заклад освіти, спеціальність);

- власні очікування,
- досягнення у навчанні та інших видах діяльності;
- свої сильні та слабкі сторони (уміння, задатки, таланти, успіхи).



Мотиваційний лист подається в електронному вигляді (в
електронному кабінеті вступника чи на поштову скриньку
izmk_vstup@ukr.net)  або в паперовій формі.

До мотиваційного листа у разі необхідності (за бажанням) вступником
може бути додано копії (фотокопії) матеріалів, що підтверджують
викладену в листі інформацію.

Ці додатки до мотиваційного листа приймаються на електронну
адресу: izmk_vstup@ukr.net

Як писати мотиваційний лист?

Мотиваційний лист пишеться у вигляді есе (роздуму) від першої
особи.

Він повинен містити такі складові частини:
- вступ;
- основна частина;
- висновки.

Кожну частину слід починати з нового абзацу. Назви цих частин у
мотиваційному листі писати чи нумерувати не треба, щоб мотиваційний
лист виглядав як один суцільний зв’язний текст.

У вступі має бути звернення до директора коледжу з проханням
розглянути мотиваційний лист і прийняти позитивне рішення щодо
зарахування автора листа на навчання до даного закладу освіти.

Основну частину також можна поділити на кілька абзаців. Її
впорядковують за власним баченням, однак бажано, щоб вона містила:

- інформацію про себе (яку школу закінчили, чим цікавились
протягом навчання, у яких гуртках (секціях, громадських об’єднаннях)
брали участь;

- про яку професію мріяли, чи маєте схильність до обраного фаху,
бажання за ним працювати;

- чого хочете досягти за обраною спеціальністю (кар’єрні прагнення,
на основі яких ви обрали саме цю освітньо-професійну програму);

- навички, знання, особистісні якості, риси характеру, які можуть
допомогти вам досягти успіху в обраній сфері;
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- чого ви зможете досягти в майбутньому (після закінчення фахового
коледжу)?

У висновках можна зазначити, що автор листа буде відповідально і
старанно навчатись, гідно представляти фаховий коледж на різних
конкурсах, змаганнях, а також подякувати за розгляд цього мотиваційного
листа, висловити надію на позитивне рішення Приймальної комісії.

Мотиваційний лист, обсяг якого менше 100 слів, не
перевіряється.

Текст мотиваційного листа має бути написаний грамотно, охайно, з
дотриманням орфографічних та пунктуаційних правил.

Якісно і без помилок оформлений мотиваційний лист надає
першочергову перевагу при зарахуванні на позабюджетну форму навчання.

Чого варто уникати при написанні мотиваційного листа?
- не пишіть мотиваційний лист одним великим списком досягнень та

навичок;
- уникайте сленгу та нецензурних слів;
- не пишіть довгих речень, адже можна помилитися з пунктуацією;
- уникайте шаблонних фраз;
- уникайте орфографічних помилок;
- не зловживайте цитатами або використовуйте їх лише у тих

випадках, коли цитати підтверджують контекст розповіді;
- не копіюйте чужі роботи, жодних копіпастів (скопійований із

зовнішнього джерела і вставлений на сторінку текст) – їх помітно одразу;
мотиваційні листи перевіряються на плагіат;

- не перебільшуйте своїх досягнень, адже участь та місце в олімпіадах
та конкурсах можна з легкістю перевірити у відповідному реєстрі;

- не варто оформлювати лист у різноманітних шаблонах.

Також необхідно провести самоаналіз перед написанням
мотиваційного листа. Що це означає?

Варто окремо прописати для себе відповіді на такі запитання:
- Що мені цікаво?
- Чим я люблю займатися?
- Що у мене добре виходить?
На яких предметах я отримую найкращі оцінки?



- У яких проєктах я беру/брав участь?
- Чи є у мене позашкільні активності?
- Чи є у мене нагороди?
- За що мене хвалять?
- У яких питаннях до мене можуть звернутися за порадою?
- Чим я можу допомогти іншим?
- Чим я хочу займатися у майбутньому?
Порада: Напишіть мотиваційний лист заздалегідь. Тексту необхідно

дати принаймні добу, щоб "відлежатися". Потім перечитайте ще раз
(бажано вголос).

Вимоги щодо оформлення мотиваційного листа

обсяг від 200 до 550 слів (на
сторінці формату А4)
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Орієнтовні зразки мотиваційного листа

Шановний пане Вікторе!
Я, Кузьменко Дарина, звертаюсь до Вас із проханням розглянути

можливість зарахування мене на навчання до Вашого коледжу на
спеціальність 223 Медсестринство, сестра медична/фельдшер/акушерка.

До цього року я навчалась у Левківській ЗОШ I-II ступенів, де
закінчила 9 класів. Я навчалась добре, маю переважно високі бали з
української мови, літератури, біології та хімії. На жаль, з математики і
фізики я отримала 7 балів. Під час навчання в середніх класах я
відвідувала гурток біології та навчалась у МАН. Захистила
дослідницький проєкт з біології на тему: «Небезпечні мешканці наших
смартфонів: бактерії та профілактичні заходи» на районному конкурсі,
де посіла почесне 3 місце. За це отримала Грамоту. Також маю нагороди
за участь у районних конкурсах та олімпіадах з хімії, конкурсах читців до
Дня поезії (фото нагород додаю). Але я завжди мріяла стати медичним
працівником (медичною сестрою,фельдшером, акушеркою), і допомагати
людям, особливо це є актуальним зараз, під час війни, бо українські медики
виконують надзвичайно важливу роботу. У зоні бойових дій вони рятують
життя українських героїв, а у мирних містах забезпечують гідний рівень
медицини.

У нашому селі вже давно немає ФАПу, а до райцентру автобуси
ходять рідко. Хворим людям дуже потрібна медична допомога, але вони
не можуть їх вчасно одержати. Тому я завжди мріяла відкрити власну
справу і надавати людям необхідну долікарську допомогу. Так би я змогла
допомагати людям у нашому селі і бути корисною, адже здоров’я людей -
це запорука держави.

У цьому мені допоможуть мої знання та вміння, а також практичні
навички, отримані в коледжі. Можливо, я не зупинюсь після закінчення
коледжу і продовжу навчання в університеті або навіть поїду вчитись за
кордон. Мрію, що це принесе мені успіх у житті.

Щиро дякую за те, що приділили час на ознайомлення з моїм листом.
Сподіваюсь, Ви мене зарахуєте до Вашого коледжу. У свою чергу хочу Вас
запевнити, що буду навчатись наполегливо і старанно, відповідально
ставитись до вивчення всіх предметів, тому що хочу втілити свою мрію в
життя.

З повагою  Кузьменко Дарина.



Директорові Комунального закладу
охорони здоров’я «Ізюмський
медичний фаховий коледж»
Харківської обласної ради
Кучеренку Вікторові Петровичу
Пилипенка Дмитра Івановича,
котрий мешкає за адресою:
м. Ізюм Харківської області
вул. Гоголя 1, кв., 2
64309
e-mail: ………………
тел.: +380……………

Шановний Вікторе  Петровичу!
Я звертаюся до Вас з приводу вступу до коледжу. Впевнена (ий), що

отримання кваліфікації медична сестра,акушерка або фельдшер у КЗОЗ
«Ізюмський медичний фаховий коледж» ХОР є моїм шансом стати
кваліфікованим фахівцем у галузі  охорони здоров'я.

Цього року я закінчив (ла) навчання у "повна назва навчального
закладу" та маю високі оцінки з "назва предметів". Однак найбільше мене
цікавить медицина.

У школі я відвідував (ла) факультатив з (біології, хімії) та інші і
допомагав (ла) учителю організовувати заняття.

Я щиро прагну вивчати медицину (сестринську, акушерську або
лікувальну справу) у медичному коледжі. Ознайомившись з інформацією на
сайті Вашого коледжу, я довідався (лась), що студенти мають
можливість використовувати свої теоретичні та практичні навички,
беручи участь у дослідницьких проєктах, проходити виробничу та
переддипломну практики в державних медичних установах. Я переконаний
(на), що поєднання теоретичного навчання та практики є найкращим
шляхом для здобуття професійних навичок.

Я очікую, що моя майбутня професія дасть мені можливість
зміцнити свою теоретичну базу знань, яку я можу пізніше використати в
практичних умовах. Завдяки їй я зможу стати справжнім фахівцем своєї
справи. Після закінчення навчання, я б хотів (ла) побудувати свою кар'єру
як медична сестра (маніпуляційна, постова, дільнична) або фельдшер
(акушерка) в лікувально-профілактичному закладі.



Я хотів (ла) би подякувати Вам за час і зусилля, які Ви вклали у
розгляд мого листа. Будь ласка, повідомте мене, якщо я повинен (на)
надати ще якусь додаткову інформацію.

З нетерпінням очікую Вашої позитивної відповіді. Хочу запевнити, що
я повністю готовий (а) і щиро прагну стати студентом саме Вашого
медичного коледжу.

З повагою…….

Ці мотиваційні листи створено як приклад для ознайомлення із
загальними принципами їх написання. Не копіюйте текст цих листів і не
використовуйте їх при вступі до закладу освіти. Пам’ятайте: успішний
мотиваційний лист - це завжди ваша особиста історія, що розповідає саме
про вас та відображає вашу зацікавленість у вступі на ту чи іншу
спеціальність.

Мотиваційний лист буде перевірено в програмі
«Антиплагіат», тому необхідно його створювати особисто.

Критерії оцінювання мотиваційного листа
Зміст мотиваційного листа оцінюють не за кількістю балів, а за

загальною словесною оцінкою. При цьому користуються такими
критеріями:

початковий рівень середній рівень достатній рівень високий рівень

 обсяг листа
менший від норми
(налічує 99 і менше
слів),
 думки викладені
хаотично, зміст не
усвідомлений;
 немає логіки
викладу, цілісності,
послідовності й
розвитку думки

 обсяг відповідає
нормі;
 текст містить
багато мовленнєвих
помилок (русизми;
тавтологія тощо);
 є порушення
логічності, цілісності,
послідовності
викладених думок

 обсяг відповідає
нормі;
 текст написаний з
невеликою кількістю
помилок;
 зміст викладений
цілісно, але є
порушення логіки,
послідовності

 обсяг відповідає
нормі;
 текст написаний
грамотно;
 зміст викладений
зв’язно, логічно,
послідовно, чітко
структуровано за
абзацами

Приймальна комісія розглядає мотиваційні листи і розміщує їх в
рейтинговому списку відповідно до рівня вмотивованості вступника.


