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Передмова
Мотиваційний лист представляє собою документ, написаний особисто
вступником, та направлений на те, щоб представити приймальній комісії його як
вмотивовану, яскраву та дуже здібну особистість, готову вступити до Київського
національного університету будівництва і архітектури.
Мотиваційний лист – це документ, що складається і подається вступником
до приймальної комісії, та містить пояснення причини, через які вступник вважає
себе найкращим кандидатом для вступу на відповідну освітню програму та
спеціальність.
Підготовка та написання мотиваційного листа вимагає від вступника
детального дослідження загального академічного середовища університету, всіх
спеціальностей та освітньо-професійних, освітньо-наукових програм, які
представлені для здобуття освітнього ступеня бакалавра та магістра.
Лист має виконувати дві функції. По-перше, він дещо збільшує конкурсний
бал і надає перевагу вступу на місця держзамовлення за однакових балів НМТ
або ЗНО найбільш вмотивованим абітурієнтам. По-друге, при написанні листа
вступник отримує додаткову можливість обміркувати та аргументувати своє
рішення, утвердитись у своєму переконанні вступити на відповідну освітню
програму та спеціальність КНУБА.
Мотиваційний лист є основним документом для зарахування вступників на
контракт для здобуття освітнього ступеня бакалавра та магістра на спеціальності
університету (крім 051,052, 071,073,075,076, 081, 242, 281)
Мотиваційний лист оцінюється в балах за шкалою від 100 до 200.
Мотиваційний лист завантажується в особистий кабінет вступника при
подачі електронної заяви в університет.
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Структура мотиваційного листа
Формальні вимоги до мотиваційного листа
 зміст повинен бути лаконічним, в якому коротко наведено важливі деталі,
факти, цифри. Виклад думок має бути стислим з використанням
найменшого числа слів;
 має бути представлена чітка структура листа, текст якого бажано розбивати
на абзаци, кожен з яких має містити певну концепцію;
 в листі неприпустимим є наявність емоційного відтінку, необхідно
прагнути стриманості, розважливості, серйозності, практичності;
 простота у викладі думок, яка дасть приймальній комісії можливість
швидко зрозуміти зміст прочитаного;
 небажаною є наявність орфографічних і стилістичних помилок.
Вимоги до змісту
При написанні мотиваційного листа вступник має відповісти на наступні питання:
 хто Ви та для чого звертаєтесь до Приймальної комісії КНУБА?
 як Ви дізналися про університет, факультет, спеціальність, освітню
програму?
 чому Ви хочете навчатися в КНУБА на факультеті, на спеціальності?
 які якості, навички роблять Вас найкращим кандидатом на вступ до
КНУБА?
 узагальніть, яка саме кваліфікація, життєвий досвід, досвід роботи та
особисті якості підготували Вас до навчання в університеті на обраній
спеціальності.
Структура мотиваційного листа
1. «Шапка» - звертання (частина листа, де містяться відомості про адресата
(Голові приймальної комісії КНУБА Петру Кулікову) та адресанта
(прізвище, ім’я, по батькові, адреса для кореспонденції та електронна
адреса, номер телефону), яка розташовується в правому верхньому куті
листа.
2. Вступна частина (інформація про вступника, звідки отримали інформацію
про університет, спеціальність).
3. Мета вступу в КНУБА на обрану спеціальність, освітню програму.
4. Опис особистих якостей, здібностей, які роблять Вас найкращим
кандидатом з поміж інших для вступу на обрану спеціальність університету.
5. Ваші цілі в житті та як саме Ви плануєте їх досягати з використання
освітніх знань, які надасть Вам університет в процесі навчання. Чи
співпадають Ваші цілі з місією, баченням, девізом університету.
6. Внесок, який ви зможете зробити в розвиток своєї особистості, міста,
України після здобуття освітнього ступеня в КНУБА.
7. Висновок.
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Критерії оцінювання мотиваційного листа
Кількість
балів
100 - 125

126 - 150
151 - 175

176 - 200

Виконання умов структури та порядку написання листа
У листі не чітко зазначено про усвідомлення вибору
вступником КНУБА та спеціальності; використання
здобутих знань у майбутньому; подальше
працевлаштування
У листі у повній мірі розкрита мотивація щодо вибору
університету спеціальності, використання здобутих знань у
майбутньому та подальшому працевлаштуванні
У листі у повній мірі розкрита мотивація щодо вибору ЗВО,
спеціальності, використання здобутих знань у майбутньому
та подальшому працевлаштуванні. Наведено приклади осіб,
які працюють за певною спеціальністю, та які спонукали
вступника до цього вибору
У повній мірі розкрито мотивацію, амбіції, плани і цілі
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