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Приватний вищий навчальний заклад

ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ
І ПІДПРИЄМНИЦТВА

ТВ

А

ІНС

Т

Вигравай 2000 грн

ШАНОВНІ ШКОЛЯРІ!

Інститут психології і підприємництва надає кожному із вас можливість взяти
участь у конкурсі «Найкращий мотиваційний лист»
на тему: “Чому я прагну навчатися в ІПП і яким бачу власне майбутнє?”
і виграти знижку на навчання в Інституті в розмірі 2000 гривень.

ЧОМУ ВАРТО БРАТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ?
Ви отримаєте практику написання мотиваційного листа – однієї з обов’язкових складових, що
вимагають при вступі провідні вищі навчальні заклади світу;
Якщо ваш мотиваційний лист виявиться одним із найкращих –
отримаєте зворотній зв’язок від керівництва Інституту та
викладачів стосовно змісту, наповнення та форми;
Виграєте знижку в розмірі 2000 гривень на навчання за однією
із програм Інституту: «HR-менеджмент» або «Комунікативний
менеджмент» (на курсі передбачено лише 24 вільних місця).
Вашій увазі представлені методичні рекомендації, що полегшать
роботу над мотиваційним листом.

Натхнення та наснаги вам, шановні школярі!
Конкурс триває до 01 червня 2020 р. включно.
Про його результати буде повідомлено на сторінках соціальних
мереж Інституту після обробки усіх листів:
https://www.facebook.com/ipp.edu.ua/
@ipp.edu.ua
ipp_edu_ua

Листи надсилати за електронною адресою edu@ipp.edu.ua до 01.06.2020 р.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
З НАПИСАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА
Мотиваційний лист – це есе (розміром 1,5-2 сторінки А4) написане державною мовою, в якому школяр –
претендент на навчання в ІПП розповідає про те, чому він прагне навчатися в Інституті психології і
підприємництва. В есе варто написати про себе, розповісти про свої заслуги, таланти і про те, чому саме вас
потрібно зарахувати на курс.

Структура мотиваційного листа
Класичний мотиваційний лист ділиться на три частини – вступ, основна частина і висновок.
Приділіть особливу увагу написанню вступу та висновку, саме вони залишаться в пам'яті комісії і
допоможуть вам справити правильне перше враження.
Всі три частини мотиваційного листа повинні бути чітко структуровані. Для того щоб ваш лист був цікавим
та інформативним, в ньому можуть міститися відповіді на наступні питання:
Як і чому вам став цікавий обраний предмет або курс?
Як ви можете продемонструвати цей інтерес?
Чому ви обрали саме цей навчальний заклад?
Які кар'єрні перспективи ви розглядаєте?
Чи доводилося вам долати складні ситуації і перешкоди (фінансові, соціальні, фізичні) для досягнення
поставлених цілей?
Якими навичками і персональними якостями ви володієте?
Які ваші досягнення та досвід?
Як ви проявляєте сильні сторони своєї особистості в житті?

Деталі структури мотиваційного листа
Продумайте і, можливо, тезисно викладіть для себе, про що ви будете писати в кожному з розділів вашого
мотиваційного листа.
I. Вступ
II. Цілі вступу на програму (в ІПП діє дві програми для абітурієнтів: «HR-менеджмент» та «Комунікативний
менеджмент»).
III. Як описані вище цілі будуть досягнуті.
IV. Які з якостей, навичок і знань, необхідних для реалізації намічених цілей є у Вас, і що Вам необхідно
розвинути?
V. Як програма, на яку Ви вступаєте, допоможе вам розвинути відповідні якості, навички і знання та
домогтися зазначених цілей.
VI. Висновок
Постарайтеся визначити ваші цілі на наступні 2-4 роки, які повинні бути:
- Не простими, але реалістичними;
- Професійні цілі повинні співвідноситися з життєвими цілями;
- Конкретними, демонструючи ваше розуміння галузі, області, де ви хочете працювати;
- Спрямованими на вдосконалення Вашого життя або життя людей навколо Вас, Вашого суспільства, країни
і, можливо, світу в цілому.
Що робити, якщо кар'єрного плану поки немає?
У багатьох школярів, які вступають на бакалаврат, немає чіткого розуміння, що і де вони будуть робити по
завершенню ЗВО. У цьому випадку варто описати область, в якій ви бачите себе.
Розкажіть про ваші якості, знання та досягнення.

Як і що розповісти про себе в мотиваційному листі ставить у глухий кут багатьох школярів-абітурієнтів.
Однак це завдання може бути полегшено, якщо приступите до нього, використовуючи наступні кроки:
1. Визначте, які спеціальні якості і знання потрібні для успіху на обраній Вами програмі і у вашій майбутній
професії, і які з цих якостей є у Вас. Опишіть ці якості, наводячи приклади з навчання, роботи і життя.
2. Визначте, які загальнолюдські гідності, наявні у Вас, допоможуть вам досягти успіху на обраному шляху.
Опишіть ці достоїнства, наводячи приклади з вашого шкільного, громадського, спортивного і т.д. життя.
3. Якщо у Вас є цікаві хобі або брали участь у заходах, які можуть бути корисними у навчанні або ж
допоможуть Вам стати цікавим учасником життя ЗВО, коротко опишіть їх.
4. Повідомте про те, які якості і знання, необхідні для успішного прогресу вашої кар'єри, ви хотіли б
розвинути, перебуваючи на програмі.
5. Описуйте себе з максимальною об'єктивністю, цитуючи факти, за необхідності спираючись на думку інших.
Якщо описувати себе складно, для початку ви можете перерахувати ваші найбільш сильні людські якості,
знання, навички, захоплення і досягнення, виписати їх окремим списком, проаналізувати цей список, і
залишити в ньому 3-6 пунктів, які найкращим чином підтверджують Вашу придатність для обраної програми.
Саме ці якості Вам потрібно буде висвітлити у Вашому мотиваційному листі.
Складіть отримані частини воєдино
Дотримуючись складеної структури есе, складіть першу версію вашого есе і доопрацюйте його,
переконавшись, що всі частини вашої роботи логічно пов'язані одна з одною.
Перевірте та відредагуйте мотиваційний лист
У мотиваційному листі думки потрібно викладати просто і ясно. Цього легко досягти, якщо обмежити
довжину речення 12-20 словами. Уникайте як надмірно фамільярного, так і надто формального тону. Пишіть
так, щоб бути легко зрозумілим. Переконайтеся, що кожне речення містить важливу інформацію, а не є
повторенням вже сказаного або марною тратою слів.
Що варто і чого не варто писати?
Деякі мотиваційні листи починаються з помітних цитат, в інших зустрічаються жарти або вони мають
нестандартну структуру. Іноді це спрацьовує, проте може мати і зворотний ефект. Будьте обережні,
намагаючись зробити Ваше есе занадто незвичайним.
Що варто перевірити, перш ніж відправляти мотиваційний лист?
Перевірте граматику, орфографію та пунктуацію. Лист, складений з помилками, створює негативне враження
про навички і зусилля, прикладені до його написання.
Розраховувати цілком на функцію «Перевірка орфографії» комп'ютера не можна. Роздрукуйте лист і кілька
разів уважно прочитайте його, намагаючись виявити чи не закралися помилки або помилка.
Дайте прочитати ваш лист людям, думці яких ви довіряєте. Переконайтеся, що текст вашого листа зрозумілий
читачам.
І найголовніше – лист має бути на 100% вашим, а не скопійованим з інтернету (цитати використовувати
дозволяється). Комісія приділяє значну увагу перевірці на плагіат.
Рекомендації до оформлення
Наявність титульного аркушу, де слід зазначити: ім’я, прізвище, по-батькові, номер та назву школи, місто, ваш
телефон і електронну адресу (оформлення титульного аркушу за аналогом реферату)
Основна частина листа
1,5 – 2 сторінки А4
Шрифт 13 Times New Roman
Встановити вирівнювання за шириною
Обов’язкова наявність абзаців (структуруйте лист)

Щасти вам, шановні школярі!

