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ПОЛТАВА 2022  



Порядок та критерії розгляду мотиваційних листів вступників 

 

Порядок та критерії розгляду мотиваційних листів вступників Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» розроблений та затверджений відповідно до вимог чинного 

законодавства України, Порядку прийому на навчання для здобуття вищої 

освіти в 2022 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України 27 квітня 2022 року № 392 (зі змінами, внесеними наказом 

Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року № 400), а також 

затверджених Правил прийому до Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» у 2022 році. 

Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття ступеня 

вищої освіти в 2022 році, мотиваційний лист – викладена вступником 

письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у 

вступі на певну освітню 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 

(у тому числі в електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену в 

листі інформацію. 

Під час вступу на місця за кошти фізичних або юридичних осіб при 

однакових конкурсних балах для впорядкування вступників приймальною 

комісією використовуються результати розгляду мотиваційних листів. 

Розгляд мотиваційних листів здійснюється без присвоєння їм конкурсних 

балів. 

Мотиваційні листи подаються особами, які здобули повну загальну 

середню освіту – для здобуття ступеня молодшого бакалавра; повну загальну 

середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, 

освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітні 

ступені молодшого бакалавра – для здобуття ступеня бакалавра; ступінь 

бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) – для 

здобуття ступеня магістра. 

Строки подання мотиваційних листів визначаються Правилами 

прийому до Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» у 2022 році. 

Розгляд мотиваційних листів проводиться комісією, склад якої 

затверджує голова приймальної комісії, з числа працівників 

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».  

 

 



Орієнтовна структура мотиваційного листа 

 

1. Відомості про адресата (ректор Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» проф. 

О.О.Нестуля) та адресанта (прізвище, ім’я, по батькові, поштова та 

електронна адреси, номер телефону вступника), що розташовуються у 

правому верхньому куті мотиваційного листа. 

2. Звертання (до ректора). 

3. Вступ (мета, рівень вищої освіти за яким вступник збирається 

проходити навчання, обрана спеціальність, освітня програма). 

4. Основна частина (інформація про вже здобуту освіту, 

характеристика особистих професійних цілей, мотивація до навчання саме за 

обраною спеціальністю (освітньою програмою), обґрунтування вибору 

спеціальності (освітньої програми), власні академічні та соціальні здобутки, а 

саме: знання та навички, що допоможуть у навчанні; академічні результати з 

предметів, що пов’язані з навчанням на обраній спеціальності (освітній 

програмі), конкурси, олімпіади, наукові заходи, гуртки, громадська 

діяльність тощо). 

5. Заключна частина (підтвердження готовності навчатися за обраною 

освітньою програмою, слова вдячності). 

 

 

Рекомендації щодо написання мотиваційного листа 

 

Мотиваційний лист повинен відповідати формальним вимогам, що 

ставляться до ділових листів: 

- зміст повинен бути лаконічним. Короткий виклад думок і 

використання найменшого числа слів. Тільки важливі деталі, факти, цифри; 

- чітка структура спростить прочитання листа. Заздалегідь 

продуманий план дозволить конкретно вказати на значущі аспекти проблеми. 

Для спрощення читання бажано розбивати текст на абзаци, кожен з яких має 

містити певну концепцію; 

- неприпустимість емоцій. Лист не повинен мати емоційного відтінку, 

треба прагнути до стриманості, розважливості, серйозності, практичності; 

- простота у викладі, яка дасть адресату можливість швидко зрозуміти 

зміст прочитаного; 

- неприпустима наявність орфографічних і стилістичних помилок; 

- неприпустимо використовувати сленг та недоречні для ділового 

стилю фрази; 



- неприпустимо повністю або частково копіювати мотиваційні листи з 

будь-яких джерел, а також завищувати власні здобутки. 

Рекомендований обсяг мотиваційного листа 1-2 сторінки формату А4.  

Процедура розгляду мотиваційного листа членами комісії проводиться 

за такими критеріями: 

- мотивація щодо вступу до університету, обґрунтованість вибору 

закладу вищої освіти, спеціальності (освітньої програми) тощо; 

- очікування від навчання в університеті, особисте ставлення до 

майбутньої професії;  

- особисті успіхи у навчанні, зацікавленість у вивченні окремих 

дисциплін, участь у творчих конкурсах, олімпіадах тощо; 

- громадська діяльність, участь у спортивних секціях, змаганнях, 

гуртках, театральних студіях тощо; 

- орієнтування на власний особистісний, соціальний, професійний 

саморозвиток; 

- лаконічність змісту, чіткість структури, простота, логічність та 

послідовність викладу, відсутність орфографічних, пунктуаційних, 

лексичних, граматичних, стилістичних помилок. 

За результатами розгляду мотиваційних листів комісією складається 

протокол засідання. Інформація про результати розгляду мотиваційних 

листів передається відповідальному секретарю приймальної комісії або його 

заступнику для формування та оприлюднення рейтингових списків на 

офіційному веб-сайті університету. 

Подання апеляцій на результати розгляду мотиваційних листів не 

передбачається. 


