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ПОЛОЖЕННЯ 

про вимоги до мотиваційних листів та порядок їх розгляду  

приймальною комісією Комунального закладу «Костянтинівський 

медичний фаховий коледж» 

Це положення вимоги до мотиваційних листів та порядок їх розгляду  

приймальною комісією Комунального закладу «Костянтинівський медичний 

фаховий коледж» та зарахування вступників за їх результатами до 

Комунального закладу «Костянтинівський медичний фаховий коледж».  

 

І. Загальні положення  

1.1. Положення про Мотиваційний лист, який подають вступники 

Комунального закладу «Костянтинівський медичний фаховий коледж» (далі 

– МЛ) розроблено відповідно до Правил прийому на навчання до закладів 

фахової перед вищої освіти в 2022 році, затверджених Наказом Міністерства 

освіти і науки України 20.04.2022 року № 364 (зі змінами, затвердженими 

наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року № 400), 

зареєстровані в Міністерстві юстиції України (реєстраційний номер № 

1668/37290 від 24.12.2021), «Правил прийому до Комунального закладу 

«Костянтинівський медичний фаховий коледж» в 2022 році» (далі – Правила 

прийому), «Положення про Приймальну комісію Комунального закладу 

«Костянтинівський медичний фаховий коледж»» (далі - Положення).  

1.2. Це положення визначає вимоги до написання МЛ, а також 

регламентує порядок розгляду МЛ та зарахування до Коледжу за їх 

результатом.  

1.3. За результатами розгляду МЛ для здобуття освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра мають право бути зараховані 

категорії осіб, які вступають лише за кошти фізичних або юридичних осіб 

або ті вступники, які отримали на ІУС, ЗНО, НМТ бал вище 100, але не були 

рекомендовані до зарахування на місця за регіональним замовленням. 

 

II. Мотиваційний лист та порядок розгляду мотиваційних листів  

2.1. Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній 

формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну 

освітньо-професійну програму 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;  

Мотиваційний лист – є обов’язковим документом в пакеті документів 

вступника. Вступник додає мотиваційний лист до заяви, 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 Комунального закладу 

«Костянтинівський медичний фаховий коледж» електронній поштовій 

скриньці. Зразок МЛ дивись у додатку 1. 

2.2. МЛ розглядається членами приймальної комісії або предметної 

комісії у наступних випадках: 

коли вступник подає документи на вступ до Комунального закладу 

«Костянтинівський медичний фаховий коледж» лише за кошти фізичних та 

юридичних осіб; 

коли вступники на місця регіонального замовлення мають однакові бали 

за результатом ІУС, ЗНО, НМТ.  

2.3. Вимоги до оформлення Мотиваційного листа: 

Обсяг приблизно від 300 до 600 слів, у форматі WORD або набирається 

у відповідне поле в кабінеті вступника або копіюється і вставляється текст. 

Сканована копія листа не приймається. Шрифт 14, інтервал 1,5, 

вирівнювання по ширині. Якщо вступник подає документи на кілька 

освітньо-професійних приграм, Мотиваційний лист додається до кожного 

комплекту документів. Наведений у додатку 1 зразок Мотиваційного листа – 

є зразком, а не шаблоном. 

2.4. При розгляді МЛ комісія звертає увагу на стиль викладу, 

лаконічність виразів, аргументованість та обґрунтованість підстав до 

навчання у Комунального закладу «Костянтинівський медичний фаховий 

коледж», цитування, доброчесність, відсутність мовних штампів, тобто 

індивідуальність та оригінальність листа, відсутність елементів розмовного 

мовлення, відсутність помилок, виражену особистість дописувача, його 

загальну ерудицію. Тож маємо виділити шість основних критеріїв 

оцінювання:  

логіка викладення думок; 

структурованість листа; 

змістовність наведених аргументів; 



оригінальність викладення матеріалу; 

коректність та загальне оформлення тексту; 

рівень мотивації. 

2.5. Рішення комісії про результати розгляду МЛ оформлюється 

протоколом, у якому зазначається результат оцінювання МЛ у вигляді 

рейтингу мотиваційних листів від найкращого до найгіршого та висновку 

такого змісту – «рекомендувати до зарахування» або «не рекомендувати до 

зарахування». Інформація про результат розгляду МЛ оголошується 

вступникові не пізніше наступного дня після розгляду МЛ. Рейтинг МЛ 

оприлюднюється на вебсайті Коледжу. 

У випадку розгляду МЛ вступників з однаковим конкурсним балом 

перевага надається тому вступнику, чий мотиваційний лист більш 

вмотивований та обґрунтований. 

2.6. Вступники, які отримали рекомендації до зарахування за 

результатами співбесіди, повинні виконати вимоги до зарахування у терміни, 

що визначені у Правилах прийому.  

2.7. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступників за 

результатами Мотиваційних листів приймається на її засіданні і 

оформлюється протоколом, на підставі якого, після внесення відповідних 

даних до Єдиної бази видається наказ директора про їх зарахування до 

складу студентів.  

 

 

Відповідальний секретар  

Приймальної комісії                                         Марина ТОДОРОВА 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

До пакету документів обов’язково додається мотиваційний лист з 

описом вашого бажання здобути професію медичного профілю. Обсяг листа 

має бути від 300 до 600 слів, розмір шрифта 14, міжрядковий інтервал – 1,5. 

В цьому листі, будь ласка:  

Опишіть коло ваших інтересів, досягнень, успіхів в навчанні. 

Сформулюйте причини вашого бажання навчатися в Костянтинівському 

медичному фаховому коледжі. 

Чому обрали саме цю освітньо-професійну програму (сестринська 

справа, лікувальна справа, акушерська справа) 

Яким чином ви плануєте будувати свою кар’єру, поділіться своїми 

планами на майбутнє! На які переваги, пов’язані з отриманням освіти в 

нашому навчальному закладі, ви чекаєте у майбутньому? 

Опишіть ваші інтереси та захоплення, в тому числі участь у соціальних 

проектах, учнівських олімпіадах, спортивних змаганнях, конкурсах, 

фестивалях. 

Вкажіть, які дисципліни ви вивчали або хотіли б вивчати поглиблено. 

Чому? 

 

Нижче наведений приклад для ознайомлення із загальними принципами 

написання мотиваційного листа. Не копіюйте текст цього листа і не 

використовуйте його при вступі до Комунального закладу 

«Костянтинівський медичний фаховий коледж». Це лише зразок¸ а не 

шаблон. 

Пам’ятайте, що успішний мотиваційний лист це завжди ваша 

особиста історія, що розповідає саме про вас та відображає вашу 

зацікавленість у вступі на ту чи іншу ОПП Комунального закладу 

«Костянтинівський медичний фаховий коледж». 

 

 

 



ЗРАЗОК мотиваційного листа для вступу на освітньо-професійний 

ступень фаховий молодший бакалавр до Комунального закладу 

«Костянтинівський медичний фаховий коледж» 

 

Приймальній комісії «Комунального 

закладу «Костянтинівський медичний 

фаховий коледж»»  

Гончаренко Ірини Станиславівни 

м. Костянтинівка,  

вул. Суворова, 15, 85110, 

e-mail: konsmed@ukr.net,  

телефони: (06272) 6-11-75,  

           +38 (095) 140 15 79  

 

Шановні пані та панове!  

  

Я звертаюся до Вас з приводу вступу до Комунального закладу 

«Костянтинівський медичний фаховий коледж» на спеціальність 223 

Медсестринство, освітньо-професійна програма «Сестринська справа»/ 

«Лікувальна справа»/ «Акушерська справа». Як мені відомо, ваш навчальний 

заклад добре відомий у регіоні та поза його межами. Упевнена, що 

отримання кваліфікації медична сестра/фельдшер/акушерка в 

Костянтинівському медичному фаховому коледжі є моїм шансом стати 

кваліфікованим фахівцем в галузі Охорони здоров’я. Дякую вам за 

можливість розгляду мого мотиваційного листа. 

Цього року я закінчила навчання у Костянтинівському закладі середньої 

освіти І-ІІІ ступенів №13 та маю високі оцінки з «Біології, Історії України, 

Української мови та літератури, Фізики». Однак найбільше мене цікавить 

медицина. У школі я відвідувала факультатив з біології та допомагала 

учителю організовувати заняття.  



Медицина настільки мене зацікавила, що кілька останніх років навчання 

в школі я спілкувалася з медичною сестрою нашої школи та допомагала їй і 

завдяки цьому отримала можливість ознайомитись з практичними аспектами 

цієї професії. Завдяки цій роботі я також переконалась, що правильно обрала 

свою майбутню професію. Окрім цього, наявність практичного досвіду 

допоможе мені краще та ефективніше навчатися. Мої наполегливість та 

працелюбність допомогли мені отримати хороші рекомендації від медичної 

сестри Костянтинівського закладу середньої освіти І-ІІІ ступенів №13.  

Я щиро прагну вивчати медицину (сестринську справу) в 

Костянтинівському медичному фаховому коледжі. Розглядаючи можливості 

навчання у ЗФПО, я зупинилась на вашому коледжі бо давно слідкую за 

подіями, які відбуваються в коледжі на сайті коледжу та на сторінці у 

Фейсбуці. Мій вибір підкріплений враженнями від спілкування з 

викладачами, які проводили майстер-класи з надання невідкладної медичної 

допомоги. Ваш викладацький склад вражає своїм професіоналізмом.  

Я очікую, що навчання у Вашому закладі освіти дасть мені можливість 

зміцнити свою теоретичну базу знань, яку я зможу пізніше використати на 

практиці. Переконана, що згодом зможу стати справжнім фахівцем своєї 

справи. Після закінчення навчання я б хотіла побудувати свою кар’єру як 

медична сестра (акушерка, фельдшер) в лікувально-профілактичних закладах 

регіону та області.  

Я хотіла би подякувати Вам за час і зусилля, які ви вклали у розгляд 

мого листа. З нетерпінням очікую на Вашу позитивну відповідь. Хочу Вас 

запевнити, що я повністю готова і щиро прагну стати студенткою 

Костянтинівського медичного фахового коледжу.  

 

З повагою,  

Гончаренко Ірина Станиславівна 

 


