МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ
при вступі до Хортицької національної академії:
структура, вимоги, критерії оцінювання
Обов’язковий складник пакету документів для вступу до Хортицької
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мотиваційний лист повинен бути надрукованим.
Мотиваційний лист допоможе вступнику представити себе як
особистість: розповісти про свої досягнення, поділитись планами.
Мотиваційний лист вступника до Хортицької національної академії
має складатися відповідно до плана:
1. Презентація.
2. Вибір спеціальності.
3. Чому обираєте Хортицьку національну академію.
4. Мої уподобання та досягнення.
5. Моя майбутня професійна діяльність.

У Презентації необхідно зазначити своє прізвище, ім’я, по батькові,
номер школи та місце її розташування. Також вказати свій телефон
та електронну адресу.
У Пункті 2 розкрийте, чому ви обрали ту чи іншу спеціальність,
мотиви свого вибору.

У Пункті 3 зазначте, з яких джерел ви дізналися про Хортицьку
національну академію. Також розкажіть, чому саме обираєте наш
заклад вищої освіти для вступу.
У Пункті 4 повідомте про свої зацікавлення. Можливо, ви
займаєтеся спортом, танцями чи співом. Або маєте досвід
волонтерської діяльності. Які ваші захоплення, якому заняттю ви
приділяєте увагу в позанавчальний час. Якщо маєте відзнаки
(грамоти, сертифікати і т. под.), теж повідомте.
У Пункті 5 можете зробити спробу зазирнути в майбутнє: ви маєте
диплом з омріяної спеціальності. Як ви реалізуєте нові знання? Яке
ваше коло спілкування? Будете займатися науковою роботою чи
станете фахівцем-практиком? Пункт 5 є підсумком мотиваційного
листа.
Технічні вимоги до мотиваційного листа: обсяг 一 одна сторінка
формату А4 (1800 друкованих знаків), шрифт Times New Roman,
розмір шрифта 一 14, міжрядковий інтервал 1,5, вирівнювання по
ширині. Допускаються виділення напівжирним шрифтом ключових
фраз. Стиль викладу мотиваційного листа 一 діловий. Дотримання
норм орфографії та пунктуації.
Система оцінювання мотиваційного листа. Мотиваційний лист
перевіряється приймальною комісією Хортицької національної
академії. За умови дотримання всіх вимог до мотиваційного листа
він вважається зарахованим. Абітурієнт, мотиваційний лист якого
зарахований, бере подальшу участь у конкурсному відборі при вступі
до Хортицької національної академії.
Якщо у мотиваційному листі не розкриті пункти плану, наявна
велика кількість (більше 10) грубих орфографічних помилок,
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мотиваційний лист вважається незарахованим, а пакет документів,
поданий на розгляд приймальної комісії академії, неповним.
Відповідно, абітурієнт, мотиваційний лист якого не зарахований, не
може брати участь у подальшому конкурсному відборі.
Якщо абітурієнт подає заяви на різні спеціальності, потрібно
уникати шаблонного повтору у мотиваційних листах.
Мотиваційний лист 一 це нагода розкрити себе як яскраву
індивідуальність. Скористайтеся цією нагодою при вступі до
Хортицької національної академії!

