
Додаток 9 

 

 

ВИМОГИ ДО МОТИВАЦІЙНИХ ЛИСТІВ ТА  

КРИТЕРІЇ ЇХ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Загальні положення 

 

1. 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. 

2. Подання мотиваційного листа є обов’язковим для всіх категорій 

вступників. 

3. Мотиваційні листи подаються в електронній формі. 

4. Конкурсний відбір в ТДАТУ проводиться на основі виключно 

розгляду мотиваційних листів для вступників: 

- на освітній рівень бакалавра на основі повної загальної середньої освіти 

за кошти фізичних або юридичних осіб на спеціальності: 

101 Екологія 

131 Прикладна механіка 

133 Галузеве машинобудування 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

181 Харчові технології 

193 Геодезія та землеустрій 

201 Агрономія 

203 Садівництво та виноградарство 

208 Агроінженерія 

263 Цивільна безпека 

- на освітній рівень магістра за кошти фізичних або юридичних осіб на 

спеціальності: 

101 Екологія 

122 Комп’ютерні науки 

133 Галузеве машинобудування 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

181 Харчові технології 

193 Геодезія та землеустрій 

201 Агрономія 

208 Агроінженерія 

242 Туризм 

263 Цивільна безпека 

- на освітній рівень бакалавра для осіб, які здобули раніше такий самий 

або вищий ступінь (рівень) вищої освіти чи здобувають його не менше ніж 



один рік та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план – за 

кошти фізичних або юридичних осіб. 

5. При формуванні списків рекомендованих за державним замовленням 

розгляд мотиваційних листів застосовується при рівності конкурсних балів та 

пріоритетностей заяв. 

6. Розгляд мотиваційних листів здійснюють комісії, склад яких 

затверджується рішенням приймальної комісії ТДАТУ. Робота комісій може 

проводитися дистанційно. Рішення приймаються більшістю голосів. 

Результатом роботи комісій з розгляду мотиваційних листів є рейтингові 

списки вступників за підсумком розгляду мотиваційних листів, які 

затверджуються рішенням приймальної комісії ТДАТУ. 

7. У випадку, якщо на певній небюджетній конкурсній пропозиції 

кількість поданих заяв перевищує кількість ліцензійних місць та розгляд 

мотиваційних листів безпосередньо впливає на зарахування, то має бути 

проведена перевірка мотиваційних листів на оригінальність тексту та 

забезпечено доступ до результатів такої перевірки уповноваженому з питань 

запобігання та виявлення корупції.  

8. У випадку коли кількість вступників на певній небюджетній 

конкурсній пропозиції, які вступають на основі лише мотиваційного листа, не 

перевищує кількість виділених місць ліцензовано обсягу, рейтинговий список 

формується в алфавітному порядку. 

 

Вимоги до мотиваційний листів 

 

9. Мотиваційний лист має бути написаний українською або англійською 

мовою.  

10. Обсяг мотиваційного листа не повинен перевищувати 500 слів (1-2 

сторінки формату А4). 

11. В мотиваційному листі має бути викладено: 

- коротка інформація про себе (ПІБ, місце проживання, здобута освіта); 

- обрана спеціальність, освітня програма, причини її обрання, причини 

обрання саме ТДАТУ, очікування від навчання; 

- власні сильні та слабкі сторони, успіхи в навчанні, особисті досягнення, 

інтереси, цілі, плани на майбутнє. 

12. За бажанням вступник може надати до приймальної комісії додатки 

до мотиваційного листа (копії документів, які підтверджують інформацію, 

викладену в мотиваційному листі). 

 

Критерії оцінювання мотиваційних листів 

 

13. Розгляд мотиваційних листів здійснюється без присвоєння їм 

конкурсних балів.  

14. Фактори, що підвищують рейтинг мотиваційного листа: 

- повне розкриття питань згідно п.11 цих вимог; 

- логічна побудова тексту мотиваційного листа; 



- вірне розуміння вступником сутності обраної спеціальності; 

- висока мотивованість вступника; 

- значні особисті досягнення; 

- творчий підхід до написання мотиваційного листа; 

- відсутність граматичних та орфографічних помилок; 

15. Фактори, що знижують рейтинг мотиваційного листа: 

- не повне розкриття питань згідно п.11 цих вимог; 

- зловживання шаблонними фразами; 

- надання неправдивої інформації; 

- численні граматичні та орфографічні помилки. 

16. Мотиваційний лист може бути відхилено приймальною комісією, 

якщо його зміст має ознаки порушення законодавства України або моральних 

норм. 

 

 

 

 

 


