
 



 І. Загальні положення 

Мотиваційний лист – це документ , що складається і подається вступником 

при вступі до Одеського державного аграрного університету, у якому 

пояснюються причини, через які вступник вважає себе найкращим кандидатом 

для вступу на відповідну освітню програму/спеціальність, що впроваджено 

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти» від 18 грудня 2019 року 

(набрав чинності 16.01.2020). 

Порядок та критерії оцінювання мотиваційних листів вступників Одеського 

державного аграрного університету розроблений та затверджений у відповідності 

до вимог чинного законодавства України, відповідно до Умов прийому на 

навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня  2021  №1098  та 

зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 26.11.2021 за № 1542/37164. 

Цей Порядок визначає механізм подачі, вимоги до оформлення 

мотиваційних листів, процедуру створення та регламент роботи Конкурсної 

комісії та апеляційної комісії, критерії оцінювання, структуру, порядок подання 

апеляцій, порядок оцінювання мотиваційних листів, вступників для здобуття 

освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти під час 

вступу до Одеського державного аграрного університету. 

Організацію прийому вступників здійснює приймальна комісія, склад якої 

затверджується наказом ректора, який є її головою. Приймальна комісія діє 

згідно з положенням про приймальну комісію Одеського державного аграрного 

університету, затвердженим вченою радою Одеського державного аграрного 

університету. 

Критерії оцінювання, структура оцінки та порядок оцінювання 

мотиваційних листів розробляються приймальною комісією та затверджуються 

Головою приймальної комісії Одеського державного аграрного університету та 

оприлюднюються на веб-сайті Одеського державного аграрного університету. 

Склад комісії з оцінювання мотиваційних листів, до якої можуть входити 

представники роботодавців (за згодою) затверджується головою приймальної 

комісії Одеського державного аграрного університету. 

У цьому Положенні терміни вжито в таких значеннях: 

Спеціальність - гармонізована з Міжнародною стандартною класифікацією 

освіти предметна область освіти і науки, яка об’єднує споріднені освітні 

програми, що передбачають спільні вимоги до компетентностей і результатів 

навчання випускників; 

Вступник - особа, яка подала заяву(и) про допуск до участі в конкурсному 

відборі на одну (декілька) конкурсних пропозицій; 

Конкурсна пропозиція - пропозиція Одеського державного аграрного 

університету щодо кількості місць для прийому вступників на певний рівень 



вищої освіти, освітню програму, форму здобуття освіти, курс, переліку 

конкурсних предметів, строку навчання на основі здобутого освітнього рівня  або 

ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня). Розрізняють відкриті, фіксовані та 

небюджетні конкурсні пропозиції. Відкриті конкурсні пропозиції входять в 

широку конкурсну пропозицію. 

Конкурсний бал - комплексна оцінка досягнень вступника, яка 

обраховується за результатами вступних випробувань та іншими конкурсними 

показниками з точністю до 0,001 відповідно до Умов та Правил прийому. 

Мотиваційний лист - коротке есе (1-2 сторінки) з описом своїх досягнень у 

період здобуття повної загальної середньої освіти, свого особистого досвіду, 

мотивації щодо продовження навчання у закладі вищої освіти, основних цілей, 

які будуть досягнуті в період навчання, пріоритетів розвитку особистих навичок 

і знань, своїх здобутків поза навчальним процесом, особистий внесок в розвиток 

спорту та інших галузей культурного дозвілля. 

Інші терміни вжито у значеннях, наведених у Законі України «Про вищу 

освіту». Термін «Мотиваційний лист» сформульовано відповідно до Закону 

України «Про вищу освіту» та Закону України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти». 

ІІ. Структура мотиваційного листа 

 Мотиваційний лист оформлюється як суцільний структурований текст, 

відповідно до вимог жанру. Текст друкується шрифтом Times New Roman, 

міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве - 30 мм, праве - 

10 мм, верхнє і нижнє - по 20 мм. 

Мотиваційний лист поданий на розгляд до Одеського державного 

аграрного університету повинен бути логічно викладеним та мати чітку 

структуру: 

- відомості про вступника: прізвище, ім’я, по батькові, контактний 

телефон; контактний телефон батьків (обов’язково для осіб віком до 18 років), e-

mail, посилання на месенджери, соцмережі, тощо; 

- привітальне слово, та особисте представлення вступника; 

- чітко сформульовані особисті якості та компетентності; 

- визначення кола професійних інтересів; 

- опис досвіду роботи, досягнень, навичок, інформація про вибір 

спеціальності/ освітньої програми, яким чином вступник планує розвиватися і 

вдосконалюватися в цій сфері). 

Мотиваційний лист повинен бути написаний державною мовою, грамотно, 

з дотриманням чіткої структури викладення інформації. 

Зразок оформлення мотиваційного листа подано у Додатку 1. 

 

ІІІ. Порядок оцінювання мотиваційних листів 

 

1. Оцінювання мотиваційних листів проводиться комісією у складі 

провідних науково-педагогічних працівників Одеського державного аграрного 



університету, які не мають конфлікту інтересів та призначаються наказом 

Голови приймальної комісії - ректора Одеського державного аграрного 

університету.  

2. Склад Конкурсних комісій з оцінювання мотиваційних листів 

затверджується відповідним наказом. 

3. При оцінюванні мотиваційних листів в Одеського державного 

аграрного університету Конкурсною комісією враховуються такі критерії (К1-

К5): 

К1 - мотивація вступника щодо вступу до Одеського державного 

аграрного університету, наявність цілей і обґрунтованість у виборі закладу 

вищої освіти, спеціальності (освітньої програми) тощо; 

К2 - оцінка вмотивованості вступника отримувати вищу освіту, його 

особисте ставлення до майбутньої професії за обраною спеціальністю, 

пріоритетність у виборі на користь Одеського державного аграрного 

університету та конкретної спеціальності; 

  К3 - аналіз особистих успіхів у навчанні, зацікавленість у вивченні 

окремих навчальних дисциплін (розділів, напрямків), участь в олімпіадах, 

конкурсах, наукових гуртках, тощо; 

К4 - участь вступника в громадській діяльності, активна громадська 

позиція, участь в спортивних змаганнях, відвідування творчих чи спортивних 

секцій, курсів з вивчення іноземних мов тощо. 

К5 - логіка та стилістика побудови тексту мотиваційного листа, здатність 

вступника чітко формулювати і ґрунтовно висловлювати свої думки; загальна 

грамотність автора. 

За кожним з приведених критеріїв членами Конкурсної комісії 

виставляється експертна оцінка (ЕО) від 0 до 40 балів. Загальна експертна 

оцінка за кожним з критеріїв затверджується колегіальним рішенням комісії. 

Експертна оцінка мотиваційного листа в цілому визначається, як сума 

загальних експертних оцінок за кожним з визначених у Порядку критеріїв та не 

може перевищувати 200 балів. Загальна оцінка мотиваційного листа, яка 

відповідно до затверджених Правил прийому до Одеського державного 

аграрного університету в 2022 році, встановлюється за шкалою від 100 до 200 

балів та використовується під час розрахунку конкурсного балу вступника (КБ) 

на базі повної загальної середньої освіти, як: 

МЛ = К1 + К2 + КЗ + К4 + К5. 

Таблиця 1 Критерії оцінювання мотиваційного листа 

Кількість балів Показники Характеристика 

0-40 К1 мотивація вступника щодо вступу до 

Одеського державного аграрного 

університету, наявність цілей і 

обґрунтованість у виборі закладу вищої 

освіти, спеціальності (освітньої програми) 

тощо 

0-40 К2 аналіз особистих успіхів у навчанні, 

зацікавленість у вивченні окремих навчальних 

дисциплін (розділів, напрямків), участь в 

олімпіадах, конкурсах, наукових гуртках, 



тощо; 

0-40 К3 аналіз особистих успіхів у навчанні, 

зацікавленість у вивченні окремих навчальних 

дисциплін (розділів, напрямків), участь в 

олімпіадах, конкурсах, наукових гуртках, 

тощо; 

0-40 К4 участь вступника в громадській діяльності, 

активна громадська позиція, участь в 

спортивних змаганнях, відвідування творчих 

чи спортивних секцій, курсів з вивчення 

іноземних мов тощо. 

0-40 К5 логіка та стилістика побудови тексту 

мотиваційного листа, здатність вступника 

чітко формулювати і ґрунтовно висловлювати 

свої думки; загальна грамотність автора 

 

4. Оцінювання і зарахування балів за мотиваційні листи вступника 

здійснюється членами Конкурсної комісії відповідно до наведених у таблиці 2 

критеріїв та вноситься у відомості. 

Таблиця  2 Підсумкове оцінювання мотиваційних листів вступників до ОДАУ 

 
Бал Оцінка/ 

рівень 
Характеристика 

100 - 110  
 

Задовільно/ 
середній 

Вступник усвідомлює важливість вибору ним 

спеціальності/освітньої програми та не наводить чіткі аргументи 

свого вибору. Демонструє розпливчасте розуміння обраної професії, 

проте аналізує перспективи професійного зростання та важливість 

для нього вищої освіти загалом. Прагнення вступу не 

підкріплюється вагомими досягненнями. 111-179 Добре/ 
достатній 

Вступник наводить аргументи свого вибору. Демонструє чітке 

розуміння обраної спеціальності/освітньої програми, вказує на 

перспективи навчання за обраною спеціальністю, формулюючи 

прагнення отримання вищої освіти взагалі. Прагнення вступу 

підкріплюється особистими досягненнями в навчання.  
180 - 200 Відмінно/ 

високий 
Вступник чітко формулює вибір спеціальності та розуміється на 

проблемах вказаної ним галузі. Наведене обґрунтування свідчить 

про усвідомлення вибору на користь спеціальності/освітньої 

програми, показано, чому пріоритетним вибором є саме ОДАУ. 

Міститься аналіз закономірностей, судження логічні та ґрунтовні, 

підкріплюються вагомими результатами досягнень під час 

підготовки до вступу.  

 
Результати оцінювання мотиваційних листів вносяться у відомість, яку 

підписують усі члени Конкурсної комісії. 
5. Засідання конкурсної комісії з оцінювання мотиваційних листів 

проводиться в період отримання мотиваційних листів. Рішення Конкурсної 
комісії розглядається на засіданні приймальної комісії та фіксується у протоколі 
засідання. 

Не раніше, ніж на наступний день засідання Конкурсної комісії з 
оцінювання мотиваційних листів результати оцінювання мотиваційних листів 



при рівній кількості балів оприлюднюються у рейтинговому списку. 
6. Апеляція на результати оцінювання мотиваційних листів повинна бути 

обґрунтованою і приймається за письмовою заявою вступника не пізніше 
наступного робочого дня приймальної комісії після оприлюднення результатів 
оцінювання мотиваційних листів. 

7. Апеляції на результати оцінювання мотиваційних листів, проведених 
Конкурсною комісією, розглядає апеляційна комісія Одеського державного 
аграрного університету, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом 
ректора Одеського державного аграрного університету. 

8. Всі мотиваційні листи видані приймальною комісією для апеляції 
реєструються у журналі реєстрацій апеляцій. 

9. Апеляція відбувається в окремому приміщенні тільки у присутності 
членів апеляційної комісії. Результати апеляції розглядаються на засіданні 
апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання у 
присутності вступника. Додаткове опитування вступників при розгляді апеляції 
не допускається.    

 
 
 
Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                           Сергій ЖИТКОВ 



Додаток 1 

До Положення про мотиваційний лист абітурієнта 

Одеського державного аграрного університету 
 

Зразок оформлення мотиваційного листа абітурієнта 

Голові приймальної комісії 

Одеського державного аграрного університету 

Професору Михайлу БРОШКОВУ 

Іванова Івана Івановича 

60000 Одеська область, м.Арциз 

Вул. Соборна 53, кв 15 

Ivanov@gmail.com 

Тел. +38096235689 

 

Шановний Михайле Михайловичу! 

Вступ Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)________________________ 

Академічна біографія: місце навчання та показати  зацікавленість в закладі 

освіти.  

Основна частина  - розповідь про себе: 

- показати свої здобутки, завдяки яким вступник виділяється серед усіх 

інших, а саме:  зробити акцент на своїх сильних сторонах, а саме: захоплення 

спортом, творчістю, успіхи у навчанні, участь в олімпіадах, конкурсах, проектах, 

володінні іноземними мовами  тощо; 

 - комунікабельність вступника;  

 - що спонукало до вибору майбутньої спеціальності; 

Висновок:  мотиваційний лист завершується невеликим підсумком у два-

три речення, які мають підтверджувати готовність вступника навчатися і 

вказують на його впевненість у правильному виборі освітньої програми. 

 

«____» _____________ 2022 р.     ____________________    Іван ІВАНОВ 
                                                                                  (підпис) 
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