Додаток 9
до Правил прийому до Київського
університету імені Бориса Грінченка
в 2022 році

Рекомендації для підготовки мотиваційного листа вступникам до
Київського університету імені Бориса Грінченка у 2022 році.
Однією з нових практик при вступі у заклади вищої освіти у 2022 році є
мотиваційний лист - як інструмент оцінки потенціалу та мотивації до навчання.
Подання такого роду документів в зарубіжних ЗВО є доволі поширеною
практикою. Підготовка мотиваційного листа є самостійним й творчим процесом,
який потребує продуманої структури та дотримання ділової стилістики
представлення інформації. Обов’язковими елементами змісту є висвітлення
мотивації до вступу на обрану спеціальність, бачення майбутньої кар’єрної
траєкторії, демонстрація власних якостей, сильних й слабких сторін, здібностей,
навичок та досягнень у навчальній, спортивній, громадській, культурній сферах.
Задля підготовки якісного мотиваційного листа, який допоможе позначити
мотивацію вступника, рекомендуємо дотримуватися таких критеріїв:
 Лаконічність та конкретність змісту.
 Дотримання структури викладу думок. Для зручності представлення
інформації, рекомендується упорядкування тексту у вигляді абзаців, кожен
з яких має відповідати чіткій концепції.
 Недоцільність емоційного забарвлення тексту. Необхідно продумати
кожне речення та його смислове навантаження. Стилістика викладу має
відповідати принципам підготовки ділового документу з урахуванням
практичності, стриманості, серйозності.
 Простота та конкретика блоків інформації.
 Неприпустимість орфографічних та стилістичних помилок.
Орієнтовна структура мотиваційного листа.
Вступна частина. Інформація про особисту зацікавленість у вступі на певну
освітню програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування від
навчання в контексті подальшого професійного розвитку. Окремого
обґрунтування у вступі потребує вибір Університету, як освітнього середовища
із власною корпоративною культурою та цінностями. (Задля ознайомлення з
Корпоративною культурою, місією, цінностями Університету, рекомендуємо
звернутися до розділу «Корпоративна культура» на офіційному сайті Київського
університету
імені
Бориса
Грінченка:
https://kubg.edu.ua/prouniversitet/vizytivka/korporatyvna-kultura-universytetu/1603misiia-universytetu.html). Чітке та обґрунтоване пояснення вибору кар’єрного
шляху з обраної спеціальності є обов’язковим у вступній частині.
Основна частина. Характеристика професійних цілей вступника та описання
здібностей, які можуть бути пов’язані з майбутнім фахом. В цій частині варто
продемонструвати власне бачення професії та пояснити мотивацію до її вибору.

Важливою є демонстрація розуміння особливостей освітньої програми
(спеціальності) в розрізі особистісних орієнтирів вступника. Доречним буде
представлення перспектив подальшого кар’єрного зростання та вдосконалення
після опанування обраної освітньої програми (спеціальності). Обов’язково в
основній частині потрібно виділити:
 навчальні досягнення з окремих предметів, пов’язаних з обраною
освітньою програмою (спеціальністю);
 рівень володіння іноземними мовами;
 участь у позашкільній роботі (гуртки, секції).
 оцінку власних соціальних навичок (комунікація, вміння працювати у
команді, лідерські якості).
Заключна частина. 3-4 речення які за своїм змістом демонструють впевненість
вступника у виборі освітньої програми (спеціальності) та доводять усвідомлення
вибору щодо майбутнього фаху та кар’єрного шляху.
Здобутки. Після фіналізації викладу інформації за запропонованою структурою
потрібно вказати (у разі наявності) досягнення або активності в:
 Навчальній діяльності (грамоти, олімпіади, учнівські конкурси, турніри).
 Культурній сфері (творчі конкурси, фестивалі).
 Спорті (грамоти, звання, титули, турніри).
 Громадській діяльності (волонтерство, участь в молодіжних та/або
громадських організаціях).
 Військовій сфері (Територіальна оборона, служба у Збройних силах
України, добровольчих формуваннях).
Обсяг мотиваційного листа 1-2 сторінки друкованого тексту (3-4 тисячі
символів із пробілами).

