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Вінниця – 2022

Загальні положення
Мотиваційний лист – це діловий документ, який готує та подає абітурієнт
під час вступу на навчання до закладу вищої освіти. Відповідно до Правил
прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Вінницькому національному
технічному університеті в 2022 році, мотиваційний лист є обов’язковим
документом. У мотиваційному листі абітурієнт у творчій формі обґрунтовує
своє бажання опанувати певну освітньо-професійну програму вибраної
спеціальності, своє бачення перспективи майбутньої кар’єри та своє прагнення
стати студентом Вінницького національного технічного університету (далі
ВНТУ).
Для ВНТУ це спосіб пізнати кандидата більш цілісно і персоналізовано,
зрозуміти, чому саме він повинен стати студентом університету.
Підготовка мотиваційного листа є самостійним й творчим процесом, який
потребує продуманої структури та дотримання ділової стилістики
представлення інформації.
Структура мотиваційного листа
1. Лист має бути побудований за такою структурою:
У правому верхньому куті листа розміщується інформація про
адресата, а саме: (Вінницький національний технічний університет, ректору
Віктору БІЛІЧЕНКУ) та адресанта (прізвище ім’я по батькові, електронна
адреса, номер телефону).
Вступ. У цій частині необхідно надати інформацію про себе: хто і який
навчальний заклад закінчив. Також необхідно вказати назву освітньопрофесійної програми та спеціальності, на яку вступник бажає вступити на
навчання та обґрунтувати, чому вступник обрав для навчання саме Вінницький
національний технічний університет, як освітнє середовище.
Основна частина. Цю частину можна розпочати з характеристики
професійних цілей вступника, описати, що саме його цікавить в обраній ним
освітньо-професійній програмі та спеціальності, ким він себе бачить після
завершення навчання тощо.
В основній частині важливо виділити: свої здобутки, що будуть
корисними для навчання за фахом (успіхи у навчанні, участь у проектах і
майстер-класах, та інше). Важливо також виділити свої здобутки у соціальній,
академічній чи спортивній діяльності, що можуть підтверджуватись
відповідними грамотами, і будуть корисними для навчання за фахом. Варто
описати свій рівень володіння іноземними мовами, участь у позанавчальній
діяльності, провести аналіз позитивних сторін власних соціальних навичок
(комунікація, вміння працювати в команді та з адміністрацією закладу освіти,
лідерські якості).

Заключна частина має завершуватись маленьким підсумком у тричотири речення, які підтверджують готовність вступника навчатися, доводять
його впевненість у правильному виборі освітньої програми та кар’єрні
очікування.
Рекомендований обсяг мотиваційного листа 1-2 сторінки або до 5000
знаків (із пробілами), документ Word класичний для ділового стилю, 14 кегль
Times New Roman з 1,5 інтервалом, викладений виключно українською мовою з
використанням лише нормативної лексики.
Важливо дотримуватись правил граматики, орфографії та пунктуації.
Критерії оцінювання мотиваційного листа
Розгляд мотиваційних листів вступників до ВНТУ здійснюється
відповідною комісією на основі таких критеріїв:
1. Дотримання структури викладення матеріалу мотиваційного листа.
2. Лаконічність, послідовність та конкретика змісту.
3. Рівень мотивації щодо вступу до Вінницького національного
технічного університету.
4. Наявність орфографічних та стилістичних помилок.
Формування рейтингу мотиваційних листів
1. Склад комісії затверджується головою приймальної комісії.
2. Комісія ознайомлюється з усіма мотиваційними листами вступників,
розглядає їх на своєму засіданні та впорядковує за рейтингом в межах освітньої
програми.
3. Затвердження рейтингу приймається простою більшістю членами
комісії.
4. Рішення комісії вважається легітимним, якщо на засіданні були
присутні не менше двох третин від її складу.
5. Загальний рейтинг оприлюднюється на вебсайті Університету.

