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Положення про комісію з розгляду мотиваційних листів 

Кам’янського державного енергетичного технікуму 

 

І. Загальна частина 

1.1. Комісія з розгляду мотиваційних листів Кам’янського державного 

енергетичного технікуму (далі Комісія з розгляду МЛ) – підрозділ приймальної 

комісії Кам’янського державного енергетичного технікуму (далі – Приймальної 

комісії), що утворюється у випадках, передбачених Порядком прийому, 

Правилами прийому при вступі на навчання для здобуття освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої 

освіти та на основі повної загальної середньої освіти. 

1.2. Положення про комісію з розгляду МЛ затверджуються директором 

технікуму. 

1.3. Склад комісії з розгляду МЛ затверджується наказом директора 

технікуму. Наказ про затвердження складу комісії з розгляду МЛ видається 

директором технікуму не пізніше 31 травня. 

1.4. Список працівників, які допускаються до роботи для забезпечення  
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діяльності комісії з розгляду МЛ, затверджується наказом директора технікуму з 

числа педагогічних працівників Технікуму.  Допускається включати до складу цих 

комісій педагогічних працівників інших закладів освіти. 

1.5. Термін повноважень комісії з розгляду МЛ триває до видання наказу 

про створення нових комісій, але становить не більше ніж один рік. 

1.6. Комісії з розгляду МЛ працюють під керівництвом Приймальної 

комісії відповідно до Порядку прийому, Правил прийому до Кам’янського 

державного енергетичного технікуму, Статуту Кам’янського державного 

енергетичного технікуму, Положення про приймальну комісію та Положення про 

комісії з розгляду МЛ. 

1.7.  До складу комісії з розгляду МЛ входять : 

- голова комісії  з розгляду МЛ; 

- уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції; 

- члени комісії  з розгляду МЛ; 

1.8. До складу  комісії  з розгляду МЛ не дозволяється вводити осіб, діти 

яких вступають до Кам'янського державного енергетичного технікуму у 

поточному році. 

1.9. Склад комісії  з розгляду МЛ щороку поновлюється не менш як на 

третину.  

1.10 Мотиваційний лист – це документ, що складається і подається 

вступником до закладу фахової передвищої освіти, у якому пояснюються 

причини, через які вступник вважає себе найкращим кандидатом для вступу на 

відповідну спеціальність. Підготовка такого листа вимагає детального 

дослідження вступником загального академічного середовища навчального 

закладу та різних спеціальностей. 

II. Основні завдання та обов'язки комісії  для розгляду мотиваційних 

листів 

2.1 Відповідальність за організацію роботи щодо порядку отримання, 

критеріїв оцінювання, структуру оцінки та порядок оцінювання мотиваційних 

листів для вступників, дотримання встановленого порядку збереження 

документів, оприлюднення результатів його оцінювання на веб-сайті 
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покладається на голову Приймальної комісії. 

2.2. Розгляд мотиваційних листів відбувається в разі однакового 

конкурсного балу абітурієнтів які вступають на бюджетні місця на базі БЗСО або 

ПЗСО; в разі подання заяви вступником виключно за кошти фізичних або 

юридичних осіб (в такому випадку ІУС не передбачена, рейтинговий список 

формується на основі мотиваційних листів).  

ІІІ. Подача мотиваційного листа 

3.1 Технікум приймає мотиваційні листи від абітурієнтів в період 

передбачений Правилами прийому на навчання до Кам'янського державного 

енергетичного технікуму. 

3.2 Вступник у терміни відведені для подачі мотиваційного листа має 

прикріпити у своєму електронному кабінеті (або подати до приймальної комісії 

особисто, у разі подання документів у паперовому вигляді) мотиваційний лист 

(якщо абітурієнт бере участь у конкурсі за декількома спеціальностями, в такому 

разі подає мотиваційні листи подаються до кожної заяви, додатки до 

мотиваційного листа надсилає один раз). 

Текст мотиваційного листа в електронній формі вступник може набрати 

або скопіювати у відповідне поле в кабінеті вступника. 

3.3 Вступник у терміни відведені для подачі мотиваційного листа має 

надіслати на офіційну електронну адресу Технікуму (det_dndz@ukr.net) додатки 

до мотиваційного листа (в разі потреби). Вказавши в темі листа «Додатки до 

мотиваційного листа та  П.І.Б. вступника». 

3.4 Відповідальний секретар Приймальної комісії (надалі – відповідальна 

особа) перевіряє отримані електронні листи на відповідність даного положення. 

3.5 Відповідальний секретар Приймальної комісії друкує мотиваційні 

листи, отриманні в електронному вигляді, та передає комісії для розгляду 

мотиваційних листів. 

3.6 У разі виявлення відповідальною особою невідповідності даних або 

нестачі/неякісного сканованого документу (фотокопії), вступника буде 

проінформовано про це на електронну пошту, з якої надійшов мотиваційний 

лист або за телефоном вказаним в заяві на навчання.  
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VI. Вимоги щодо оформлення мотиваційного листа 

4.1 Мотиваційний лист оформлюється як суцільний структурований текст, 

відповідно до вимог жанру. Текст друкується шрифтом Times New Roman, 

міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве - 20 мм, праве 

- 20 мм, верхнє і нижнє - по 20 мм (у разі подання документів виключно в 

паперовому вигляді)  

4.2 Вимоги до мотиваційних листів 

Мотиваційний лист є результатом особистої творчої праці абітурієнта.  

Мотиваційний лист повинен відповідати формальним вимогам, що 

ставляться до ділових листів: 

- зміст повинен бути лаконічним; 

- чітка структура; 

- відсутність орфографічних і стилістичних помилок. 

4.3 Структура мотиваційного листа 

1. Відомості про себе. В даному абзаці вступнику потрібно вказати основні 

відомості про себе: скільки років, в якій школі навчався, вказати свої особистісні 

якості (відповідальний, цілеспрямований і т.д). 

2. Обґрунтуванням вибору закладу освіти. Вступник повинен пояснити 

звідки дізнався про заклад освіти, чому вирішив обрати для вступу саме його.  

3. Успіхи та досягнення.  В даному абзаці потрібно описати: свої здобутки, 

успіхи та досягнення в процесі навчання в школі (успіхи в навчанні, участь у 

проєктах і майстер-класах, володіння іноземними мовами, участь у громадській 

роботі, відвідування гуртків, секцій та інше; здобуті знання та навички, які 

допоможуть у навчанні на обраній спеціальності; хороші академічні результати з 

певних предметів); 

4. Обґрунтуванням вибору спеціальності. Коротка історія вступника про те, 

чому саме він обрав відповідну спеціальність; що спонукало його обрати 

майбутню професію – приклад батьків, знайомих, родичів; життєві обставини; 

прочитана література тощо. Можливо, вступник мріє відкрити власний бізнес, 

працювати програмістом, споруджувати будинки, розробляти комп’ютерні ігри чи 

забезпечувати кібербезпеку; піклуватись про навколишнє середовище чи 
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працювати на електростанції тощо. Наявність такої інформації в мотиваційному 

листі та її лаконічне й послідовне відображення може підкреслити мотивацію 

вступника до навчання. 

V Критерії оцінювання мотиваційних листів 

5.1 Відповідно  до Порядку прийому на навчання до закладів фахової 

передвищої освіти в 2022 році та Правил прийому на навчання  до Кам’янського 

державного енергетичного технікуму виставлення балів за мотиваційний лист не 

передбачено.  

5.2  Розгляд мотиваційних листів відбувається в разі однакового 

конкурсного балу абітурієнтів які вступають на бюджетні місця на базі БЗСО або 

ПЗСО; в разі подання заяви вступником виключно за кошти фізичних або 

юридичних осіб (в такому випадку ІУС не передбачена, рейтинговий список 

формується на основі мотиваційних листів). 

5.3   Рейтинговий список на основі мотиваційних листів формується за 

такими критеріями: 

1. У повній мірі розкрито мотивацію, амбіції, плани і цілі.  У листі у повній 

мірі розкрита мотивація щодо вибору навчального закладу, спеціальності, 

використання здобутих знань у майбутньому та подальшому працевлаштуванні. 

Наведено приклади осіб, які працюють за певною спеціальністю, та які 

спонукали вступника до цього вибору. 

2. У листі у повній мірі розкрита мотивація щодо вибору навчального 

закладу, спеціальності, використання здобутих знань у майбутньому та 

подальшому працевлаштуванні. 

3. У листі не чітко зазначено про усвідомлення вибору вступником 

навчального закладу та спеціальності; використання здобутих знань у 

майбутньому; подальше працевлаштування. 

4. У листі  надано зовсім мало інформації,  не зовсім зрозуміло 

усвідомлення вибору вступником навчального закладу та спеціальності. 
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VІ Робота комісії для розгляду мотиваційних листів 

5.1. Склад Комісії для розгляду мотиваційних листів, затверджується 

Головою Приймальної комісії Технікуму з числа членів Приймальної комісії. 

5.2. Після отримання від відповідальної особи відповідних сканкопій 

(фотокопій) вступника, Комісія проводить засідання на якому оцінює 

мотиваційний лист. 

5.3 Рішення комісії вважається легітимним, якщо голосувало більшість 

членів її складу. 

5.4 Секретар Комісії веде протокол засідання, який затверджується Головою 

комісії. 

5.5 Під час засідання формується відомість, що є невід’ємною складовою 

протоколу засідання Комісії, в яку записуються дані вступника та рейтинг 

мотиваційного листа. 

 

 

 

Директор технікуму       Олена МОЛОЧОК  

 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії       Тетяна БАБІЄВА 


