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Вимоги 

до оформлення мотиваційного листа абітурієнта  

Харківського радіотехнічного коледжу в 2022 році 

 

Конкурсний відбір на навчання до Харківського радіотехнічного коледжу 

здійснюється за результатами вступних випробувань у формі індивідуальної 

усної співбесіди та розгляду мотиваційних листів у передбачених Правилами 

прийому випадках.  

Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі 

інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітньо-

професійну програму (спеціальність) та відповідні очікування, досягнення у 

навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони. До листа, у 

разі необхідності, вступником може бути додано копії (фотокопії) матеріалів, 

що підтверджують викладену в листі інформацію. 

Мотиваційний лист під час вступу до коледжу на бюджет буде 

застосовано лише для рейтингування вступників з однаковим конкурсним 

балом, а для вступу на контракт він є основою для рейтингування вступників. 

Подається мотиваційний лист  разом із заявою про вступ через 

електронний кабінет вступника в електронному вигляді (електронному вигляді 

або паперовій формі для осіб, які подають заяву в паперовій формі), додатки до 

мотиваційного листа приймаються Приймальною комісією коледжу на поштову 

скриньку: hrtkvstup@gmail.com. У темі електронного листа вступник зазначає 

прізвище, ім’я, по батькові і слова: «мотиваційний лист». В тексті листа 

претендент обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові (повністю).  

Мотиваційний лист має бути написаний українською мовою, 

оформлюється як суцільний структурований текст відповідно до вимог жанру. 



Обсяг 1-2 сторінки, документ Word, класичний для ділового стилю 14 кегль 

Times New Roman з 1,5 інтервалом. Текст варто розбити на абзаци. 

Структура мотиваційного листа повинна містити «шапку», звертання, 

вступ, основну та заключну частини.  

«Шапка» – частина листа, де містяться відомості про адресата (назва 

закладу освіти, прізвище та ініціали особи, якій адресується лист) та адресанта 

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

номер телефону), розташовується у правому верхньому куті листа. Звертання 

виділяється напівжирним шрифтом та/або курсивом.  

Вступ – коротка вступна частина, що передбачає окреслення напряму 

викладу, має містити мету написання мотиваційного листа. Вступ розміщується 

через один рядок після звертання, який є першим абзацом листа. У цьому абзаці 

викладається його мета і причина написання. У цій частині коротко 

пояснюються причини обрання Коледжу і як навчання у ньому сприятиме 

професійному розвитку і зростанню абітурієнта.  

Основна частина структурується на кілька абзаців, що мають текстово 

завершений вигляд. Містить приклади діяльності, успіхів і досягнень вступника, 

а також демонстрацію його особистих якостей і умінь. Ця частина починається з 

другого абзацу мотиваційного листа та складається з двох-трьох абзаців і 

розпочинається з характеристики професійних цілей вступника, описанням, що 

саме його цікавить в обраній ним освітній програмі та професії, ким він себе 

бачить після завершення навчання тощо. Це свідчить про мотивацію та 

усвідомлення вибору освітньої програми на здобуття відповідної професії. 

Описуються факти академічних та соціальних здобутків з певних предметів, які 

пов’язані з освітньою програмою (успіхи у навчанні, спорті, участь у проєктах і 

майстер-класах, володіння іноземними мовами тощо). Подана інформація зможе 

позитивно вплинути на вирішення питання про зарахування на навчання.  

Висновок – підсумкова частина листа. Вона має завершуватись підсумком 

у два-три речення, які мають підтверджувати готовність вступника навчатися і 

вказують на його впевненість у правильному виборі освітньої програми та 

кар'єрними очікуваннями абітурієнта.  

 

 



Зразок оформлення мотиваційного листа абітурієнта 

Приймальній комісії 

Харківського радіотехнічного коледжу 

вступника  прізвище, ім’я, по батькові 

Адреса проживання (або тимчасового 

місця перебування) 

Контактні дані (e-mail, мобільний номер 

телефона, бажано той на якому є 

Telegram) 

 

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

 Шановна приймальна комісія, я, прізвище, ім’я, по батькові, 

випускник(ця) вказати найменування навчального закладу повністю звертаюся 

до Вас з приводу вступу  для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра до Харківського радіотехнічного коледжу. 

Я зацікавлений(а) у таких спеціальностях або освітніх програмах: 

перелічити назви спеціальностей з відповідним шифром. З інформацією щодо 

переліку спеціальностей можна ознайомитися на сайті ХРТК  за посиланням: 

http://www.hrtt.kh.ua/спеціальності/.  

Мій вибір цих спеціальностей для навчання є цілком свідомим та 

зваженим. Опишіть мотивацію щодо вибору кожної з обраних спеціальностей, 

для цього подумки дайте відповіді на запитання та викладіть у форматі 

довільної стислої розповіді: 

1. Чим ця спеціальність приваблює Вас? 

2. Чим Ви керувалися, обираючи дану спеціальність? Чому саме фахівцем в 

цій галузі Ви хочете бути? 

3. Які Ваші очікування від навчання на цій спеціальності? 

4. Які Ваші сильні сторони, захоплення, переваги? 

5. Якими позитивними особистісними та професійними якостями 

володієте для обраної спеціальності? 

6. Як Ваш попередній досвід та навички допоможуть проявити себе під час 

навчання на цій спеціальності  з кращої сторони? 

7. Чого Ви прагнете досягти, навчаючись в коледжі? 



8. Чому ми маємо обрати саме Вас? 

9.  Як Ви бачите своє майбутнє в цій професії? Чому? 

 

Я обрав(ла)  Харківський радіотехнічний коледж тому, що … () 

 

 Додаткова інформація: П.І.П.б. батьків, опікунів, тощо (контактні дані 

кожного з них (e-mail, мобільний номер телефона, бажано той, на якому є 

Telegram)). 

 

 

Дата          П.І.П.б. 

 

 


