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ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ 
оцінювання мотиваційних листів вступників  

Одеського державного екологічного університету  

 

 

Порядок та критерії оцінювання мотиваційних листів вступників 

Одеського державного екологічного університету (далі – Порядок) розроблений 

та затверджений у відповідності до вимог чинного законодавства України, 

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

Порядок прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 

№ 400 від 02.05.2022 року, а також затвердженого Порядку прийому на 

навчання для здобуття вищої освіти в Одеському державному екологічному 

університеті в 2022 році. 

 

1. Мотиваційні листи можуть подаються особами, які вступають до 

Одеського державного екологічного університету для здобуття вищої освіти 

ступенів молодшого бакалавра та бакалавра на основі повної загальної 

середньої освіти, бакалавра на основі здобутої освіти молодшого спеціаліста, 

фахового молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, магістра на основі 

здобутого ступеня бакалавра. 

2. Строки подання мотиваційних листів визначаються Порядком прийому 

до Одеського державного екологічного університету поточного року вступу, 

але не пізніше останнього дня прийому документів, визначеного Порядком для 

відповідних категорій вступників. 

Мотиваційні листи, яка 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 всі 

спеціальності (освітні програми, конкурсні пропозиції), за якими він бажає 

проходити конкурсний відбір при вступі до університету. 

4. Оцінювання мотиваційних листів проводиться комісією у складі трьох 

провідних науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, які не мають конфлікту 

інтересів, при наявності якого повинні подати письмове оповіщення на ім’я 

Голови приймальної комісії ОДЕКУ, та призначаються наказом ректора 

Одеського державного екологічного університету не пізніше ніж за один місяць 

до початку прийому мотиваційних листів та оприлюднення на офіційному веб-

сайті ОДЕКУ.  

До складу комісії з оцінювання мотиваційних листів 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 Порядку вступу до ЗВО України поточного року, не дозволяють витримати 

зазначені вимоги.  

5. Зарахування результатів оцінювання мотиваційних лист повинно 

здійснюватися приймальною комісією Одеського державного екологічного 

університету тільки за умови оприлюднення результатів його оцінювання до 

початку конкурсного відбору для відповідної категорії вступників. 

6. Структура мотиваційного листа, форма написання (рукописна або 

друкована) та його загальний обсяг – особистий вибір вступника. 

Обов’язковою частиною мотиваційного листа – надання відомостей про 

«адресата» (наприклад, Приймальну комісію Одеського державного 

екологічного університету) з зазначенням спеціальності (освітньої програми) та 

форми навчання, на яку бажає вступати зазначена особа, та «адресанта» - 

прізвище, ім’я, по-батькові (повністю), адреса для кореспонденції, електронна 

адреса, контактний номер телефону, яка розташовується у правому верхньому 

куті мотиваційного листа.  

       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. 

Процедура оцінювання мотиваційного листа членами комісії проводиться за 

такими критеріями:   

1) мотивація автора щодо вступу до університету, наявність цілей і 

обґрунтованість у виборі закладу вищої освіти, спеціальності (освітньої 

програми) тощо;   

2) оцінка посилань автора, що саме він хоче отримати від процесу навчання 

в університеті, його особисте ставлення до майбутньої роботи за фахом; 

3) аналіз особистих успіхів у навчанні, зацікавленість у вивченні окремих 

навчальних дисциплін (розділів, напрямків), участь в олімпіади;  

4) навички в громадській діяльності, участь в спортивних секціях, 

змаганнях тощо, творчих конкурсах, учнівських наукових гуртках та ін. 

5) логіка побудови тексту мотиваційного листа, здатність автора 

формулювати і правильно письмово висловлювати свої думки; загальна 

грамотність автора. 

 



По кожному із зазначених 5-ти критеріїв членом комісії надається загальна 

якісна експертна оцінка. Загальна експертна оцінка по кожному з критеріїв 

затверджується колегіальним рішенням комісії. 

Експертна оцінка  мотиваційного листа в цілому  (ЕО) визначається як 

сума загальних експертних оцінок за кожним з визначених у Порядку критеріїв.  

Загальна експертна мотиваційного листа визначає позитивний 

(«мотиваційний лист відповідає встановленим вимогам, вступник допускається 

до участі у конкурсному відборі») або негативний («мотиваційний лист не 

відповідає встановленим вимогам, вступник не допускається до участі у 

конкурсному відборі») висновок.  

8. За результатами оцінювання мотиваційних листів комісією складається 

протокол засідання, який підписується повним складом комісії. 

В протоколі оцінювання мотиваційних листів по групі вступників на основі 

ЕО зазначається рейтингова позиція кожного з мотиваційних листів.  

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.  

У разі відсутності конкурсу на спеціальність (освітню програму, конкурсну 

пропозицію, форму навчання) допускається надавати тільки загальну оцінку 

мотиваційних листів без визначення їх рейтингового місця.  

9. Подання апеляцій на результати оцінки мотиваційних листів не 

передбачається.  

 

 

 


