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ВИМОГИ ДО МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА 

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. 

Мотиваційний лист – це есе у довільній формі обсягом приблизно 300-500 

слів, у якому потрібно розповісти, чому саме ваша кандидатура є найкращою для 

навчання у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний 

інститут» на вказаній спеціальності/освітній програмі (ОП).  

Текст мотиваційного листа повинен бути унікальним, плагіат та копіювання 

не допускаються. Власним підписом вступник засвідчує, що мотивований лист 

написано ним самостійно, а текст є оригінальним. 

В тексті мотиваційного листа комісія повинна знайти відповіді на наступні 

запитання: 

1. Чим дана спеціальність (ОП) приваблює абітурієнта? 

2. Чим абітурієнт керувався, обираючи дану спеціальність (ОП)? Чому саме 

фахівцем в цій галузі абітурієнт хоче бути? 

3. Які очікування від навчання на даній спеціальності (ОП) має абітурієнт? 

4. Які сильні сторони, захоплення, переваги має абітурієнт? 

5. Якими позитивними особистісними та професійними якостями володіє 

абітурієнт для даної спеціальності (ОП)? 

6. Як попередній досвід та навички допоможуть проявити себе під час 

навчання на даній спеціальності (ОП) з кращої сторони? 

7. Чого володіє прагне досягти, навчаючись в НТУ «ХПІ»? 

8. Чому комісія має обрати саме цього абітурієнта? 

9. Як абітурієнт бачить своє майбутнє в цій професії? Чому? 

  



КРИТЕРІЇ, ЗА ЯКИМИ ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ РОЗГЛЯДАЄ 

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Мотиваційні листи, які містять нецензурні та образливі висловлювання, 

ненормативну лексику, інформацію провокативного характеру або теми, 

заборонені законодавством України, комісією не розглядаються. А вступнику, що 

надав до комісії такий мотивований лист може бути відмовлено в участі в 

конкурсі. 

Мотиваційні листи розглядаються комісією у разі виникнення конкурсних 

або суперечливих ситуацій, при цьому комісія, що розглядає мотиваційний лист 

враховуються наступні показники: 

- змістовність; 

- структурованість, логічність та послідовність; 

- переконливість та аргументованість;  

- креативність; 

- відповідність за обсягом. 

Кожен показник оцінюється за шкалою:  

2 – «незадовільно»,  

3 – «задовільно»,  

4 – «добре»,  

5 – «відмінно». 

Загальна оцінка визначається як середня виважена з оцінок кожного з 

показників. 

Якщо загальна (середня виважена) оцінка нижча ніж 3 – «незадовільно», то 

комісія може відмовити вступнику в участі в конкурсі.  

Якщо загальна (середня виважена) оцінка дорівнює 3 або вище, то 

мотивований лист оцінюється позитивно, але бали за нього не нараховуються. 

 



Таблиця 1 – Розподіл балів за кожним з показників 

Показник Змістовний вияв і композиційне оформлення 

показника 

Бал 

Змістовність - Зміст мотивованого листа містить відповіді на всі 

поставлені запитання 

5 

- Зміст мотивованого листа не містить незначну кількість 

відповідей на поставлені запитання 

4 

- В Мотивованому листі не має відповідей на більшість 

поставлених запитань 

3 

- Зміст мотивованого листа не має відповідей на жоден за 

поставлених питань 

2 

Структурованість, 

логічність та 

послідовність 

- Текст укладено логічно й послідовно, простежується 

чітка структура (є вступ, основна частина, висновок), 

слова-зв’язки, вставні слова тощо, ужиті доречно 

5 

- Текст укладено логічно й послідовно, але структуру 

частково порушено (немає вступу або висновку), слова-

зв’язки, вставні слова тощо, ужиті недоречно 

4 

- Логіку викладу частково порушено, слова-зв’язки, 

вставні слова тощо, ужиті недоречно 

3 

- Логіки викладу немає. З’єднувальних елементів немає, 

робота складається з набору речень 

2 

Переконливість та 

аргументованість 

- Мотивований лист містить три та більше доречних і 

переконливих аргументів, за наявності надаються 

сертифікати, дипломи учасників конкурсів, олімпіад з 

предметів, пов’язаних з обраною спеціальністю 

5 

- Мотивований лист містить два доречних і переконливих 

аргументи, за наявності надають сертифікати, дипломи 

учасників конкурсів, олімпіад з предметів, не пов’язаних 

з обраною спеціальністю, але підтверджуючих активну 

позицію абітурієнта 

4 

- Мотивований лист містить один доречний аргумент, 

аргументи дублюють один одного, у другому аргументі 

перефразовано зміст першого або частина аргументів не 

є переконливими 

3 

- У мотивованому листі не наведено жодного аргументу 

або наведені аргументи не є доречними і переконливими 

2 

Креативність - Текст мотивованого листа має цікаві але доречні факти, 

незвичайний вступ та нестандартні висновки, має 

красиве оформлення 

5 

- Текст мотивованого листа викладено досить цікаво та 

має красиве оформлення  

4 

- В тексті присутні кліше, недоречні факти 3 

- В тексті присутні недостовірні факти або перебільшення, 

є недоречні жарти чи пафос тощо 

2 

Відповідність за 

обсягом 

- Відповідає обсягу 300 – 500 слів  5 

- Не відповідає обсягу 300 – 500 слів  2 

 


