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Це положення регламентує вимоги щодо написання, подання та 

розгляду мотиваційних листів вступників до Відокремленого структурного 

підрозділу «Фаховий коледж інформаційних технологій та 

землевпорядкування Національного авіаційного університету» (далі – ВСП 

«ФКІТЗ НАУ»).  

Положення розроблене Приймальною комісією ВСП «ФКІТЗ НАУ» 

(далі - Приймальна комісія) відповідно до Порядку прийому на навчання до 

закладів фахової передвищої освіти в 2022 році (зі змінами затвердженими 

наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року №400), 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 20 квітня 2022 

року № 364  та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 

року за №486/37822, Правил прийому на навчання до Відокремленого 

структурного підрозділу «Фаховий коледж інформаційних технологій та 

землевпорядкування Національного авіаційного університету» для здобуття 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2022 році,  

Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році (зі 

змінами затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 02 

травня 2022 року №400), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України 27 квітня 2022 року № 392 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 03 травня 2022 року за № 487/37823 та Правил прийому до 

Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж інформаційних 

технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету» 

на навчання для здобуття ступеня бакалавра у 2022 році. 

 

І. Загальні положення 

1.1. Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній 

формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітньо-

професійну 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 копії 

(фотокопії) матеріалів, що підтверджують викладену в листі інформацію. 

1.2. Розгляд мотиваційних листів здійснюється відбірковою комісією 

з розгляду мотиваційних листів без присвоєння їм конкурсних балів. Склад 

відбіркової комісії з розгляду мотиваційних листів затверджується наказом 

директора коледжу. 

 

ІІ. Подання та розгляд мотиваційних листів 

2.1. Мотиваційний лист завантажується в електронний кабінет 

вступника під час подання заяви в електронній формі. Додатки до 

мотиваційного листа абітурієнт надсилає на електронну поштову скриньку 

Приймальної комісії Коледжу vstup@kitz.nau.edu.ua. 

2.2. Мотиваційний лист також може подаватися разом із заявою на вступ 

в паперовій формі, у випадках, передбачених Правилами прийому.  

2.3. Подання мотиваційного листа є обов’язковою умовою допуску 

вступника до конкурсного відбору.  



2.4. Результати розгляду мотиваційних листів використовуються для 

формування рейтингового списку вступників.  

Результати розгляду мотиваційних листів використовуються: 

- для рейтингування вступників з однаковим конкурсним балом, що 

претендують на навчання за державним замовленням; 

- для рейтингування вступників, що претендують на навчання за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

2.5.  Відбіркова комісія з розгляду мотиваційних листів оформляє за 

кожним із мотиваційних листів рецензію (Додаток 1). 

2.6.  Рецензія на мотиваційний лист підписується всіма членами 

відбіркової комісії з розгляду мотиваційних листів і зберігається в особовій 

справі абітурієнта. 

 

 

ІІІ. Вимоги до змісту, структури та оформлення мотиваційного 

листа 

3.1. Рекомендований обсяг мотиваційного листа 1-2 сторінки. 

3.2. Вимоги до оформлення мотиваційного листа, що подається 

вступником особисто під час подання заяви в паперовій формі у випадках 

передбачених Правилами прийому шрифт – 14 дт, Times New Roman, 

вирівнювання – по ширині, абзацний відступ – 1,25, міжрядковий інтервал – 

1,5, поля: ліве – 2 см, всі інші – 1,5 см. 

 

Розглянуто та схвалено на засіданні Приймальної комісії ВСП «ФКІТЗ 

НАУ» (протокол №04 від «25» травня 2022 р.). 

 

  



Додаток 1 
до Положення про мотиваційний лист 

вступника до Відокремленого 

структурного підрозділу «Фаховий коледж 

інформаційних технологій та 

землевпорядкування Національного 

авіаційного університету» 

 

РЕЦЕНЗІЯ 

на мотиваційний лист 

_______________________________ 

 

1. Логіка викладення 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Структурованість 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Змістовність наведених аргументів 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Наявність (відсутність) орфографічних та пунктуаційних помилок 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Наявність (відсутність) лексичних, граматичних та стилістичних помилок 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

«____»_________2022 р.       

 



Підпис членів комісії: ______________________ 

       ______________________ 

       ______________________ 

  



Додаток 2 
до Положення про мотиваційний лист 

вступника до Відокремленого 

структурного підрозділу «Фаховий коледж 

інформаційних технологій та 

землевпорядкування Національного 

авіаційного університету» 

ВНУТРІШНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА 

Логіка викладення Текст укладено логічно й послідовно. 

Наявні з’єднувальні елементи забезпечують зв’язок між 

частинами тексту на рівні змістових абзаців, а також окремих 

речень в абзацах. 

Логіку викладу частково порушено. 

З’єднувальних елементів між частинами тексту на рівні змістових 

абзаців та окремих речень в абзацах недостатньо, що частково 

порушує зв’язність викладу, або наявні з’єднувальні елементи 

вжиті недоречно 

Логіки викладу немає. 

З’єднувальних елементів немає, робота складається з набору 

речень 

Структурованість Мотиваційний лист оформлено відповідно до вимог написання 

мотиваційного листа. Він містить всі необхідні структурні 

елементи: 

- «шапка» 

- звертання 

- вступ 

- основна частина 

- заключна частина (прощання і підпис) 

Обсяг мотиваційного листа відповідає нормі. 

Стиль мотиваційного листа та його структура частково 

відповідають встановленим вимогам. 

Обсяг мотиваційного листа відповідає нормі. 

Стиль мотиваційного листа та його структура не відповідають меті 

написання висловлення або їх немає. 

Обсяг мотиваційного листа менший від норми. 

Змістовність 

наведених 

аргументів 

 

Мотиваційний лист  містить вичерпну інформацію про 

задатки/здібності абітурієнта, характеризує його вмотивованість. 

Мотиваційний лист містить додатки, що підтверджують наявність 

у вступника досягнень (курси, гуртки, конкурси, семінари), що 

відповідають змісту і вимогам освітньо-професійної програми 

Мотиваційний лист містить достатню кількість інформації про 

абітурієнта та його мотивацію. 

У мотиваційному листі інформацію викладено стисло, 

фрагментарно і непереконливо. Відсутні ознаки мотивації до 

навчання. 

Наявність 

(відсутність) 

орфографічних та 

пунктуаційних 

помилок 

Мотиваційний лист не містить орфографічних та пунктуаційних 

помилок 

Мотиваційний лист містить незначну кількість орфографічних та 

пунктуаційних помилок 

Мотиваційний лист містить значну кількість орфографічних та 

пунктуаційних помилок 



Наявність 

(відсутність) 

лексичних, 

граматичних та 

стилістичних 

помилок 

Мотиваційний лист не містить лексичних, граматичних та 

стилістичних помилок 

Мотиваційний лист містить незначну кількість лексичних, 

граматичних та стилістичних помилок 

Мотиваційний лист містить значну кількість лексичних, 

граматичних та стилістичних помилок 

 
Вступник не достатньо 

мотивований  

Вступник має достатній 

рівень мотивації  

Вступник має високий 

рівень мотивації  

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 

фахових компетентностей, 

містяться орфографічні 

помилки та ін. 

Текст мотиваційного листа 

не завжди послідовний та 

структурований; вступник 

демонструє мотивацію до 

навчання, може окреслити 

які фахові компетентності, 

отримані під час навчання, 

допоможуть йому 

реалізувати професійні 

кар’єрні плани 

Текст мотиваційного листа 

чіткий, не містить 

граматичних помилок, 

послідовний та лаконічний; 

вступник розуміє специфіку 

роботи за обраною 

спеціальністю; вступник 

має високу мотивацію до 

навчання та пояснює як 

навчання за вибраною 

програмою допоможе його 

професійній реалізації; 

 


