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ПЕРЕДМОВА 

Мотиваційний лист - це давно поширена практика на рівні з атестатами і 

іншими документами. Це спосіб пізнати вступника більш цілісно і 

персоналізовано, зрозуміти, чому саме він повинен стати здобувачем вищої освіти 

ЗВО. 

За мотиваційний лист вступник може отримати від 0 до 1 відсотка 

конкурсного бала. 

У документі мають бути причини, чому абітурієнт хоче здобувати вищу 

освіту саме у Подільському державному аграрно-технічному університеті і за 

певною освітньо-професійною програмою. 

Мотиваційний лист подається особисто, засобами поштового зв’язку 

(Приймальна комісія Подільського державного аграрно-технічного університету, 

вул. Шевченка, 13, м. Кам’янець – Подільський, Хмельницька обл., 32316) або 

надсилаються на електрону пошту приймальної комісії (vstup@pdatu.edu.ua) та 

реєструються у журналі надходження мотиваційних листів. 

Оприлюднення результатів оцінювання мотиваційних листів на веб-сайті 

ПДАТУ (https://pdatu.edu.ua/) до початку основної сесії зовнішнього незалежного 

оцінювання. 
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РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА ТА ПОРЯДОК НАПИСАННЯ ЛИСТА 

Вступна частина. 

Мета вступу саме до Подільського державного аграрно-технічного університету і 

конкретно спеціальність, яка вас цікавить. 

План реалізації ваших цілей та те, як програма університету допоможе у цьому, 

що у вас є такого, що допоможе у досягненні цілей, якими якостями ви 

володієте. 

Що плануєте розвивати. 

Внесок, який ви можете зробити. 

Висновок. 

У листі повинно бути зазначено, що вибір, рішення вступити до 

Подільського державного аграрно-технічного університету є усвідомленим. 

У листі пояснено, як вибір вступника пов'язаний з його майбутнім і, як він 

планує використовувати здобуті знання, де працювати. 

Описано, які альтернативи розглядав вступник, які варіанти у нього були, 

чому зупинився саме на цій професії. Пояснено сам процес, як вступник до цього 

прийшов, чому він зробив такий вибір. 

Наведено людей (без зазначення персональних даних), які рекомендували 

вступнику навчатись в університеті, вказано контакти тих осіб, які можуть дати 

рекомендації. 

Завдання мотиваційного листа - це продати свою мотивацію, свої амбіції, 

плани і цілі. 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Кількість 

балів 
Виконання умов структури та порядку написання листа 

100 - 125 

У листі не чітко зазначено про усвідомлення вибору вступником 

ЗВО та спеціальності; використання здобутих знань у майбутньому; 

подальше працевлаштування. 

126 - 150 

У листі у повній мірі розкрита мотивація щодо вибору ЗВО, 

спеціальності, використання здобутих знань у майбутньому та 

подальшому працевлаштуванні. 

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. 

 


