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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Згідно з Порядком прийом на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2022 року №364 (зі змінами, 
затвердженими наказом МОН від 02 травня 2022р.) №400.

Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової або повної загальної (профільної) освіти; які 
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника вступають на навчання для 
здобуття фахової передвищої освіти, зараховуються результати розгляду мотиваційного листа.

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію, до заяви вступник додає 
мотиваційний лист, який подається в електронному вигляді (електронному вигляді або паперовій формі 
для осіб, які подають заяву в паперовій формі), додатки до мотиваційного листа приймаються на 
визначеній Приймальною комісією закладу освіти електронній поштовій скринці.

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ - це
1) Інформація про особисту зацікавленість абітурієнта у вступі на певну освітню програму (

спеціальність, заклад освіти).
2) Відповідні очікування.
3) Досягнення в навчанні.
4) Досягнення в інших видах діяльності.
5) Власні сильні та слабкі сторони.

У разі необхідності вступником може бути додано ( також в електронній формі) матеріали, що
підтверджують викладену в листі інформацію.
Обсяг -  1 с. А4.
Важливими є стиль, лаконічність, аргументація, академічна доброчесність,правопис, 

оригінальність думок і висновки.
На кожну освітню програму подається окремий Мотиваційний лист.

К РИ ТЕРІЇ РЕЙТИНГУВАННЯ М ОТИВАЦІЙНИХ ЛИСТІВ
Університет сучасних знань створює комісію з розгляду мотиваційних листів, яка буде 

рейтингувати вступників за визначеними в цих вимогах критеріями згідно з Правилами 
прийому.

До уваги буде братись стиль викладу, лаконічність, аргументація, доброчесність, 
граматику. Важливим є оригінальність думки та висновку.

На кожну освітню програму подається окремий мотиваційний лист.
Критерії оцінювання;
- Логіка викладення думок
- Змістовність наведених аргументів
- Загальне оформлення тексту
- Структурованість листа
- Оригінальність викладення матеріалу
- Рівень мотивації

СТРУКТУРА МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА
1) «Шапка».
2) Звертання.
3) Основна частина.
4) Висновок ( висновки).
5) Дата, підпис.
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Шановна Світлана Романівна!

Звертаюся до Вас у зв’язку з тим, що маю бажання вступити до Київського 

фахового коледжу на спеціальність «Право» («Журналістика», «Фінанси, 

банківська справа та страхування»), оскільки (тому що, бо) прагну стати фахівцем 

у галузі права ( журналістики; фінансів, банківської справи та страхування).

Під час навчання у ( назва школи) досягнув/досягнула успіхів у ( назви 

предметів). Брав/брала участь у ( конкурсах, проєктах тощо). Став/стала призером 

олімпіад з (назви предметів). Захоплююся спортом. Отримав/отримала розряд з ( 

назва). Володію мовами ( назви) та інші досягнення.

Вважаю себе гідним кандидатом для вступу до Київського фахового 

коледжу Приватного вищого навчального закладу « Університет сучасних знань». 

Докладатиму всіх зусиль для успішного навчання ( висновок/висновки).

Симоненко А. М.«15» липня 2022 р.
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