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І. Загальні положення 

 
1. Порядок подання та критерії оцінювання мотиваційних листів вступників Відокремленого 
структурного підрозділу «Фаховий коледж «Політехніка» Державного університету економіки і 
технологій» (далі – Коледж) розроблено відповідно до «Порядку прийому на навчання до закладів 
фахової передвищої освіти в 2022 році» (далі – Порядок прийому), затверджених Наказом 
Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2022 року № 364 (зі змінами, затвердженими 
наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року № 400) зареєстрованих у 
Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 року за № 486/37822. Вимоги до мотиваційних листів 
розробляються, затверджуються головою Відбіркової комісії Коледжу та оприлюднюються на 
вебсайті  Коледжу не пізніше 1 червня. 
2. Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його 
особисту зацікавленість у вступі на певну освітньо-професійну програму (спеціальність, заклад 
освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та 
слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано копії (фотокопії) 
матеріалів, що підтверджують викладену в листі інформацію.  

У мотиваційному листі пояснюються причини, через які вступник вважає себе найкращим 
кандидатом для вступу на відповідну спеціальність. Підготовка такого листа вимагає детального 
дослідження вступником освітнього середовища закладу освіти та різних освітніх програм. Це 
спосіб пізнати абітурієнта більш цілісно і персоналізовано, зрозуміти, чому саме він повинен стати 
студентом коледжу. Мотиваційний лист обґрунтовує бажання вступника здобувати освітньо-
професійний ступінь фахового молодшого бакалавра за конкретною освітньою програмою та 
можливість обміркувати і аргументувати своє рішення, утвердитись у своєму переконанні або 
змінити свою думку.  
3. Строки подання мотиваційних листів визначаються Правилами прийому до  Відокремленого 
структурного підрозділу «Фаховий коледж «Політехніка» Державного університету економіки і 
технологій» поточного року вступу. Мотиваційні листи надаються особами, які вступають до 
Коледжу в 2022 році для здобуття фахової передвищої освіти, безпосередньо, до Відбіркової комісії 
Коледжу. Уповноважена особа Відбіркової комісії повинна провести реєстрацію мотиваційного 
листа не пізніше дня його отримання.  

З урахуванням можливих зовнішніх обмежень поточного року, Відбіркова комісія має право 
прийняти мотиваційний лист від вступника з використанням інших засобів комунікаційного зв’язку 
(кур’єрською або поштовою доставкою, електронною поштою, з використанням соціальних мереж 
тощо. 

ІІ. Структура мотиваційного листа. 
 
1. Структура мотиваційного листа, форма написання (рукописна або друкована) та його загальний 
обсяг - особистий вибір вступника. Обсяг мотиваційного листа – одна-дві сторінки листа формату 
А4. 

Обов’язкова частина мотиваційного листа: 
 - надання відомостей про «адресата» (Відбіркову комісію  Відокремленого структурного 

підрозділу «Фаховий коледж «Політехніка» Державного університету економіки і технологій») з 
зазначенням спеціальності (освітньої-професійної програми) та форми навчання, на яку бажає 
вступати зазначена особа; прізвище, ім’я, по-батькові (повністю), адреса для кореспонденції, 
електронна адреса, контактний номер телефону. 

- Вступ. У цій частині варто коротко пояснити, чому вступник обрав для здобуття освіти саме 
Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж «Політехніка» Державного університету 
економіки і технологій» і як, на його думку, навчання в даному закладі освіти сприятиме його 
професійному розвитку і зростанню.  

- Основна частина. Ця частина починається з другого абзацу мотиваційного листа та може 
складатися з двох-трьох абзаців. Її можна розпочати з характеристики творчих здібностей, 
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професійних цілей вступника, описати, що саме його цікавить в обраній ним освітньо-професійній 
програмі та професії, ким він себе бачить після завершення навчання тощо. Саме в цьому абзаці 
вступник доводить, що він є вмотивованою особою з добре визначеною метою, можна описати: 
а) свої здобутки, що будуть корисними для навчання за фахом (успіхи в навчанні, участь у проєктах 
і майстер-класах, володіння іноземними мовами та інше); 
б) здобуті знання та навички, які допоможуть у навчанні на обраній спеціальності; 
в) хороші академічні результати з певних предметів, які пов’язані з освітньою програмою та ін. 

Важливою складовою мотиваційного листа може бути інформація про соціальні навички, 
необхідні для здобуття окремих професій та подальшої успішної роботи за фахом. 

- Заключна частина має завершуватись маленьким підсумком у два-три речення, які 
підтверджують готовність вступника навчатися і вказують на його впевненість у правильному 
виборі освітньо-професійної програми. 
Необхідно перевірити граматику і пунктуацію у сформованому мотиваційному листі. 
 

ІІІ. Встановлення рейтингів мотиваційних листів. 
 
1. Встановлення рейтингів мотиваційних листів для конкурсного відбору на навчання в Коледжі на 
місця за кошти фізичних або юридичних осіб та на місця державного (регіонального) замовлення 
проводиться Відбірковою комісією Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж 
«Політехніка» Державного університету економіки і технологій». 
2. Зарахування балів за мотиваційний лист не здійснюється. Основними критеріями оцінювання 
мотиваційного листа вступника є:  
1) рівень мотивації щодо вступу в коледж на відповідну освітньо-професійну програму;  
2) рівень цілепокладання (розуміння цілей та шляхів реалізації);  
3) рівень усвідомлення відповідності якостей вступника та вимогам до обраної професії;  
4) відповідність чіткої структури оформлення, грамотність та інші. 

Аналізуючи зміст мотиваційного листа і враховуючи критерії, встановлюється рівень 
мотивації вступника до здобуття тієї чи іншої спеціальності.  

Стійкий рівень мотивації встановлює Відбіркова комісія вступнику за мотиваційний лист, 
який відповідає таким вимогам: вступник чітко розуміє специфіку обраного фаху та проблемах 
вказаної ним галузі, його обґрунтування свідчить про розуміння обраної професії на рівні аналізу 
закономірностей, характеризуються логічністю і послідовністю суджень; вступник розуміє 
специфіку професійної роботи за обраною спеціальністю та має наміри бути корисним нашій 
державі; висвітлює свої здобутки, що будуть корисними для навчання за фахом; текст мотиваційного 
листа чіткий, не містить граматичних помилок, послідовний та лаконічний. 

Високий рівень мотивації - вступник має високу мотивацію до навчання та може пояснити, 
як навчання за вибраною освітньою програмою допоможе його професійній реалізації, розуміє 
специфіку професійної роботи за обраною спеціальністю; текст мотиваційного листа чіткий, 
послідовний та лаконічний; 

Достатній рівень мотивації - вступник демонструє мотивацію до навчання, може окреслити, 
які фахові компетентності, отримані під час навчання, допоможуть йому реалізувати професійні 
кар’єрні плани, але не завжди наводить переконливі аргументи свого вибору; текст мотиваційного 
листа не завжди послідовний та структурований. 

Початковий рівень мотивації - вступник демонструє посередню мотивацію до навчання або 
невмотивованість до навчання; вступник не розуміє основних аспектів вибраної спеціальності; в 
тексті листа відсутнє пояснення вступника щодо планів застосування здобутих під час навчання 
фахових компетентностей. 
 Усі спірні питання, пов’язані з оцінюванням мотиваційного листа вступників вирішуються 
на засіданні Відбіркової комісії за заявою вступника.  
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Додаток 1 

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

Прізвище          
Ім’я           
По батькові          
Галузь знань              
Спеціальність              
               
Освітньо-професійна програма            
               
 

1. Вступ 
1.1. Мета вступу (вказати) 

_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

2. Основна частина 
2.1. Вказати чому ви обираєте саме цю програму і яким чином конкретно вона може допомогти 

вам у досягненні поставлених реалістичних цілей, а також чому саме цей освітній заклад 
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

2.2. Вказати Вашу соціальну і позашкільну активність, комунікабельність (шкільні обов’язки, 
доручення, участь в олімпіадах, гуртках, тощо.) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

3. Заключна частина 
3.1. Вказати ким Ви плануєте працювати після закінчення даної програми навчання. Яку 

користь ви зможете принести суспільству, використовуючи свої знання, навички та ідеї? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
  
« ___ » __________ 2022 р.       
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       (підпис) 


