
Додаток 6  

до правил Прийому на навчання 

до ДУІТЗ в 2021 році 

 

 

ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ 

оцінювання мотиваційних листів вступників 

Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку 

 

Загальні положення  

Мотиваційний лист – це документ, що складається і подається вступником до 

університету, у якому пояснюються причини, через які вступник вважає себе найкращим 

кандидатом для вступу на відповідну навчальну програму.  Це спосіб пізнати кандидата 

більш цілісно і персоналізовано, зрозуміти, чому саме він повинен стати студентом 

університету.  

Мотиваційний лист обґрунтовує бажання вступника навчатися на здобуття 

освітнього ступеня бакалавр за конкретною освітньою програмою у Державному 

університеті інтелектуальних технологій і зв’язку та визначає коло професійних інтересів і 

рівень мотивації до навчання.  

 

Порядок оцінювання мотиваційних листів 

 

1. Мотиваційні листи можуть подаватися особами, які вступають до Державного 

університету інтелектуальних технологій і зв’язку для здобуття вищої освіти ступеня 

бакалавра на основі повної загальної середньої освіти. 

2. Строки подання мотиваційних листів визначаються Правилами прийому до ДУІТЗ 

поточного року вступу, але не пізніше двох діб до встановленої відповідними рішеннями 

Міністерства освіти дати початку основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання 

року вступу (21 травня 2021 р.). Мотиваційні листи, як правило, подаються вступниками 

безпосередньо до приймальної комісії університету. Уповноважена особа приймальної 

комісії повинна провести реєстрацію мотиваційного листа не пізніше дня його отримання. 

В окремих випадках, з урахуванням можливих зовнішніх обмежень поточного року, 

приймальна комісія університету має право прийняти рішення щодо прийняття 

мотиваційних листів з використанням інших засобів комунікаційного зв’язку 

(кур’єрською або поштовою доставкою, електронною поштою, з використанням 

соціальних мереж тощо).  

3. Вступник має право подати мотиваційні листи одночасно на п’ять спеціальностей, 

за якими він бажає проходити конкурсний відбір при вступі до університету.  

4. Оцінювання мотиваційних листів проводиться комісією у складі трьох провідних 

науково-педагогічних працівників ДУІТЗ, які не мають конфлікту інтересів, про що 

оповіщають письмово, та призначаються наказом Голови приймальної комісії – ректором 

Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку не пізніше ніж за один 

місяць до початку прийому мотиваційних листів та оприлюднення на офіційному веб-

сайті ДУІТЗ. До складу комісії допускається включати представників роботодавців (за 

згодою). Виключення допускаються тільки у випадках, якщо видані Міністерством освіти 



і науки України нормативні документи, які вносять зміни та доповнення в Умови вступу 

до ЗВО України поточного року, не дозволяють витримати зазначені вимоги. 

5. Зарахування балів за мотиваційних лист може здійснюватися приймальною 

комісією Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку тільки за умови 

оприлюднення результатів його оцінювання на веб-сайті ДУІТЗ до початку основної сесії 

зовнішнього незалежного оцінювання року вступу. 

6. Форма написання мотиваційного листа друкована, загальний обсяг – особистий 

вибір вступника. Важливо перевірити граматику, орфографію і пунктуацію. 

 

Структура мотиваційного листа: 

«Шапка» - частина листа, де містяться відомості про адресата (наприклад, 

Приймальна комісія Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку) з 

зазначенням спеціальності (освітньої програми) та форми навчання та адресанта 

(прізвище, ім’я, по-батькові, адреса для кореспонденції та електронна адреса, номер 

телефону) – яка розташовується у правому верхньому куті листа.  

Вступ. У цій частині варто коротко пояснити, чому вступник обрав для навчання 

саме Університеті (наприклад, мрія про майбутню професію з високим рівнем кваліфікації 

та заробітком або сімейні традиції та можливості досягти успіху в професії) і як, на його 

думку, навчання в Університеті 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 професійних 

цілей вступника, описати, що саме його цікавить в обраній ним освітній програмі та 

професії, ким він себе бачить після завершення навчання тощо.  

У наступному абзаці вступнику потрібно описати:  

 свої здобутки, що будуть корисними для навчання за фахом (участь у проектах і 

майстер-класах, володіння іноземними мовами та інше);  

 здобуті знання та навички (сертифікати курсів), які допоможуть при навчанні на 

обраній спеціальності;  

 хороші результати з певних предметів, які пов’язані з вибраним напрямом 

навчання та ін.; 

 розробка власного проекту, який приймав участь у конкурсах, олімпіадах або в 

МАН; 

 участь в наукових конкурсах, міжнародних або всеукраїнських олімпіадах; 

Варто описати альтернативні варіанти вибору професії, чому зупинилися саме на 

цій.  

Можливо навести приклади осіб, які рекомендували навчання в університеті.  

Заключна частина має завершуватись маленьким підсумком у два-три речення, які 

підтверджують готовність вступника навчатися і вказують на його впевненість у 

правильному виборі освітньої програми  

7. Оцінювання мотиваційного листа вступника проводиться одним з членів комісії, 

який визначається за рішенням голови комісії. Остаточна оцінка мотиваційного листа 

приймається на підставі колегіального рішення комісії.  



8. За результатами оцінювання мотиваційних листів комісією складається протокол 

засідання, який підписується повним складом комісії. Інформація про результати 

оцінювання мотиваційних листів передаються відповідальному секретарю приймальної 

комісії або його заступнику та оголошуються на офіційному веб-сайті університету в день 

його проведення.  

9. Подання апеляцій на результати оцінки мотиваційних листів не передбачається. 

 

Критерії оцінювання мотиваційних листів 

 

Загальна оцінка мотиваційного листа (МЛ), яка відповідно до затверджених Правил 

прийому в ДУІТЗ в 2021 році, встановлюється за шкалою від 100 до 200 балів та 

використовується під час розрахунку конкурсного балу вступника. 

 

Процедура оцінювання мотиваційного листа членами комісії проводиться за такими 

критеріями:  

 

Кількість балів  Розподіл балів 

100-125 

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 

знань та навичок. 

126-150 

Текст мотиваційного листа не завжди послідовний та 

структурований; вступник демонструє мотивацію до навчання, 

може окреслити як знання та навички, отримані під час навчання, 

допоможуть йому реалізувати професійні кар’єрні плани 

151-175 

У листі у повній мірі розкрита мотивація щодо вибору ЗВО, 

спеціальності, використання здобутих знань у майбутньому та 

подальшому працевлаштуванні. Наведено приклади осіб, які 

працюють за певною спеціальністю, та які спонукали вступника до 

цього вибору. 

176-200 У повній мірі розкрито мотивацію, амбіції, плани і цілі 

 

 

 


