Технічні вимоги до написання МОТИВАЦІЙНГО ЛИСТА:
Обсяг – 1-1,5 сторінки формату А4
Шрифт – 14
Кегель Times New Roman
Міжрядковий інтервал – 1,5
Розміщення тексту – по ширині
Абзацний відступ – 1, 25
Файл зберігаємо у форматі RTF
Файл називаємо своїм прізвищем Прізвище_МЛ
Формально-змістові вимоги до написання МОТИВАЦІЙНГО ЛИСТА:
Лаконічний зміст: тільки важливі деталі, факти і цифри.
Чітка структура: поділ на абзаци, кожен з яких має містити певну концепцію.
Недопустимість емоційно-експресивного забарвлення.
Має бути дотримана серйозність, стриманість, практичність.
Простота викладу.
Недопустима наявність орфографічних, пунктуаційних чи стилістичних
помилок.
Процедура написання МОТИВАЦІЙНГО ЛИСТА:
напишіть чернетку
перевірте,
виправте,
дайте кільком людям прочитати Ваш МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ
врахуйте зауваження
пишіть остаточний варіант.

Структура МОТИВАЦІЙНГО ЛИСТА:
1. Шапка.
2. Звертання.
3. Вступ.
4. Основна частина (може бути поділена на кілька абзаців).
5. Завершальна частина.
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Вельмишановний Михайле Івановичу!
Звертаюся до Вас щодо вступу на факультет інформаційних технологій
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навчального закладу «Буковинський університет» (місто Чернівці). (У цій
частині маєте пояснити: чому Ви обрали саме наш університет і як на Вашу
думку навчання в університеті сприятиме вашому професійному зростанню).
В основній частині (може бути поділена на кілька абзаців) маєте описати
факти, які мають позитивно вплинути на зарахування до нашого університету.
Можна описати характеристику професійних цілей, розказати, що саме вас
цікавить в обраній професії, перспективи після завершення навчання. У цьому
абзаці маєте довести усвідомленість вибору професії, Вашу вмотивованість з
добре визначеною метою.
У наступному абзаці треба описати ваші здобутки, які будуть корисними
для навчання за обраним фахом (успіхи у навчанні, участь у проєктах,
конкурсах, олімпіадах, майстер-класах, володіння англійською мовою чи
іншими іноземними мовами, соціальні навички, які будуть корисними для
майбутньої професії тощо).

Завершальна частина має бути маленьким підсумком на два-три
речення, які підтверджують готовність навчатися і вказують на впевненість у
правильному виборі професії.

