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І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Дане Положення розроблено відповідно до Порядку прийому на 

навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України 20 квітня 2022 року № 364 (зі 

змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 

02 травня 2022 року № 400), Правил прийому на навчання до Відокремленого 

структурного підрозділу «Полтавський фаховий коледж нафти і газу 

Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія 

Кондратюка» у 2022 році, затверджених наказом від 16 травня 2022 №110 

(далі – Правила прийому), Положення про Приймальну комісію ПКНГ 

Національного університету імені Юрія Кондратюка. 

1.2. Положення про мотиваційний лист регламентує порядок подання, 

вимоги щодо оформлення, структуру та порядок розгляду мотиваційних листів 

вступників для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра на основі базової або повної (профільної) загальної середньої 

освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника відповідно 

до Правил прийому.  

1.3. Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у 

довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на 

певну освітньо-професійну програму (спеціальність Фахового коледжу) та 

відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, 

власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником 

може бути додано копії (фотокопії) матеріалів, що підтверджують викладену 

в листі інформацію. 

ІІ ПОДАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА 

2.1 Мотиваційний лист, відповідно до Правил прийому, вступник 

додає до заяви в електронному вигляді або паперовій формі для осіб, які 

подають заяву в паперовій формі.  

2.2 Подання мотиваційного листа може здійснюватися, крім 

особистого подання, шляхом надсилання його сканованої копії на адресу 

електронної поштової скриньки Приймальної комісії ПКНГ Національного 

університету імені Юрія Кондратюка.  

2.3 У темі електронного листа вступник зазначає прізвище, ім’я, по 

батькові і слова: «Мотиваційний лист». 

2.4 Додатки до мотиваційного листа приймаються на визначеній 

Приймальною комісією електронній поштовій скриньці.  
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2.5 Мотиваційний лист у паперовій формі має бути написаний від 

руки або надрукований і містити підпис особи, яка його написала.  

2.6 Приймальна комісія перевіряє отримані електронні листи. У разі 

виявлення невідповідності даних або неякісного сканованого документу 

вступника буде проінформовано про це на електронну пошту, з якої 

надійшов мотиваційний лист. 

ІІІ. ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ  

МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА 

3.1 Мотиваційний лист оформлюється відповідно до вимог. Обсяг: 100 

– 200 слів; документ Word; аркуш формату А4, 14 кегль, шрифт Times New 

Roman, інтервал 1,5; ліве поле – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 

20 мм.  

3.2 Структура мотиваційного листа:  

 «шапка»; 

 вступна частина; 

 основна частина; 

 висновок. 

3.3 «Шапка» – частина листа, де містяться відомості про адресата. У 

правому верхньому куті має бути розміщена інформація про адресата (назва 

Фахового коледжу, прізвище та ініціали особи, якій адресується лист) та 

адресанта (прізвище, ім’я, по батькові, адреса для кореспонденції та 

електронна адреса, номер телефону). 

3.4 Вступна частина починається зі звертання у шанобливій формі 

до Голови Приймальної комісії. Звертання вирівнюється по центру.  

3.5 У вступній частині слід зазначити мету вступу до Фахового 

коледжу, назвати аргументи, якими вступник керувався, обираючи саме цей 

заклад освіти.  

3.6 Основну частину можна впорядковувати відповідно до власного  

бачення, однак рекомендовано, щоб вона містила наступну інформацію:  

– зацікавленість спеціальністю та освітньо-професійною програмою;  

– опис кар’єрних планів, професійних цілей, перспектив застосування 

отриманих знань у майбутній професійній діяльності; 

– упевненість у професійному самовизначенні, прагнення до 

самореалізації у професії, бачення себе у перспективі як успішного, 

конкурентоспроможного фахівця, здатного до самовдосконалення; 

– наведення доречного прикладу із власного досвіду або події з історії чи 

суспільного життя, що спонукали до обрання саме цього фаху; 
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– усвідомлення відповідності якостей вступника вимогам майбутньої 

професії; 

– повідомлення про високі результати з навчальних предметів, які 

пов’язані з майбутньою спеціальністю; особисті досягнення або 

навички, які має вступник (участь у проєктах, конкурсах, олімпіадах, 

володіння іноземними мовами тощо).  

3.7 У висновку (2 – 3 речення) повинен дотримуватися зв'язок з 

аргументами й прикладами, наведеними в основній частині, вступнику слід 

підтвердити готовність навчатись за обраним фахом, упевненість у своєму 

виборі. 

3.8 У тексті мотиваційного листа повинні простежуватись 

послідовність та аргументованість викладу, лаконічність, реальні зв’язки між 

предметами та явищами дійсності, оригінальні ідеї, а також відповідність 

інформації, яка подається в тексті, реальному стану речей.  

3.9 Мовне оформлення мотиваційного листа має відповідати нормам 

сучасної української мови. Неприпустимою є наявність у тексті 

мотиваційного листа орфографічних і стилістичних помилок. 

3.10 Мотиваційний лист не повинен містити ознак плагіату. 

IV. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ МОТИВАЦІЙНИХ ЛИСТІВ 

4.1 Після отримання мотиваційних листів Приймальна комісія під 

час засідання розглядає їх в установленому порядку. 

4.2  Затвердження рішення щодо мотиваційних листів відбувається 

простою більшістю голосів членів Приймальної комісії.  

4.3 Відповідальний секретар Приймальної комісії веде протокол 

засідання, до якого заносяться результати розгляду мотиваційних листів.  
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Додаток 1 

Зразок оформлення мотиваційного листа  

Голові Приймальної комісії 

Відокремленого структурного підрозділу 

«Полтавський фаховий коледж нафти і газу 

Національного університету  

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 

Шумській Л.П. 

Іваненка Олега Петровича,  

зареєстрованого за адресою: 

вул. Івана Мазепи, 11, кв. 5 

м. Полтава, 36021 

ivanenko@gmail.com    

тел. +380669241819 

Шановна Любове Петрівно! 

 Звертаюсь до Вас у зв’язку з бажанням навчатись у Полтавському 

фаховому коледжу нафти і газу Національного університету «Полтавська 

політехніка імені Юрія Кондратюка» за спеціальністю «Нафтогазова 

інженерія та технології». Хочу обрати саме цей заклад освіти, інформацію 

про нього отримую із сайту коледжу, сторінок у соцмережах, відгуків 

знайомих. Я знаю, що коледж надає якісну освіту, співпрацює з 

роботодавцями. 

 Мене зацікавила зазначена спеціальність та освітньо-професійна 

програма «Експлуатація нафтових та газових свердловин», оскільки в Україні 

актуальною є проблема енергонезалежності.  

Вагомою причиною мого вибору є те, що мій батько працює в 

нафтогазовій галузі, багато розповідає про свою роботу. 

Я переконаний, що, здобувши освіту в коледжі, стану 

конкурентоспроможним спеціалістом, принесу користь державі. Вважаю, що 

mailto:ivanenko@gmail.com
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мені притаманні риси, необхідні для працівника нафтогазової сфери: 

цілеспрямованість, витривалість, відповідальність.  

У школі особливу увагу надавав поглибленому вивченню англійської 

мови, брав участь в олімпіадах, отримував дипломи першого ступеня. 

Переконаний, що стану старанним студентом, сумлінно здобуватиму знання, 

братиму активну участь у спортивному й громадському житті коледжу. 

Отже, я впевнений у своєму прагненні навчатись у Полтавському 

фаховому коледжі нафти і газу Національного університету «Полтавська 

політехніка імені Юрія Кондратюка» за спеціальністю «Нафтогазова інженерія 

та технології». Здійснення моєї мрії дасть змогу мати престижну професію, 

працювати в провідній нафтогазовій компанії, побудувати успішну кар’єру. 

 

 

 

« ___» _________ 2022 р.   ____________  Олег ІВАНЕНКО 
       (підпис) 


