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У зв’язку з оголошенням воєнного стану (Указ Президента України від 

24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»), у 

2022 році традиційне ЗНО зазнало певної трансформації: здобувачі освіти 

складатимуть Національний мультипредметний тест (НМТ). Також одним із 

критеріїв вступу 2022 є мотиваційний лист. Таким чином, відповідно до 

Правил прийому для здобуття фахової передвищої освіти в комунальному 

закладі «Бердянський медичний фаховий коледж» Запорізької обласної ради 

(далі – КЗ «БМФК» ЗОР) для вступу на перший курс для здобуття освітньо-

професійного ступеня фаховий молодший бакалавр або для отримання 

додаткової освіти на основі повної загальної середньої освіти та базової 

середньої освіти, якщо абітурієнти мають однакові бали з НМТ або за 

співбесіду, то коледж надаватиме перевагу найбільш вмотивованим 

вступникам. Мотиваційні листи диференціюються членами приймальної 

комісії за рейтингом від 1 до 15. 

Мотиваційний лист – це один з видів ділової документації (інші назви – 

Мотиваційне есе, Motivation Letter, Personal Statement, Statement of Purpose). 

Мотиваційний лист ‒ це есе, що дає можливість розповісти абітурієнту про 

себе, свої сильні сторони, дати краще уявлення про власну особистість, 

обґрунтувати, чому саме він найкращий з-поміж інших кандидатів для вступу 

на обрану спеціальність КЗ «БМФК» ЗОР, ким він себе бачить у 

майбутньому. 

Мотиваційний лист вступника повинен містити такі складові частини: 

1. Відомості про адресата й адресанта («шапка»); звертання; вступ. 

2. Основна частина. 

3. Висновки.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text


Основну частину можна впорядковувати за власним баченням 

абітурієнта, однак бажано, щоб вона містила:  

− кар’єрні прагнення, на основі яких вступник обрав саме цю освітню 

програму; 

− кар’єрний план – чого хоче абітурієнт досягти, отримавши диплом 

КЗ «БМФК» ЗОР; 

− навички, знання, особистісні якості, які можуть допомогти 

вступнику досягти успіху в обраній сфері, та яким чином обрана освітня 

програма допоможе розвинути його якості.  

Рекомендований обсяг мотиваційного листа 1–2 сторінки. 

До кожного рейтингового значення є свої конкретні вимоги щодо 

змістового вияву та композиційного оформлення критерію, які викладено в 

табл. 1. 

  



Таблиця 1. Критерії оцінювання мотиваційних листів 

Рейтинг Змістовий вияв і композиційне оформлення критерію 

1 

• Наявна «шапка» мотиваційного листа: відомості про адресата, вказані особисті 

дані вступника; звертання. 

• Визначеність мотиваційної сфери вступника щодо майбутньої професії, 

наявність роздумів щодо правильності професійного самовизначення, здатності 

до самореалізації у професії, бачення себе в перспективі як успішного, 

конкурентоспроможного фахівця. 

• Наведений доречний приклад із власного життя або подію з історії чи суспільно-

політичного життя, що спонукали до обрання спеціальності, виявлено здатність 

до інтерпретації ідей, позицій, фактів, реалій, ситуацій; здатність до особистісно 

значущих висновків як регуляторів соціальної поведінки, процесу професійного 

становлення. 

• Роздуми під час написання листа торкаються проблем самопізнання, 

самовизначення в соціумі; проєктуючи себе на майбутню професію, розкрито 

власний досвід взаємодії з соціальним оточенням, присутня орієнтація на 

перспективи розвитку. 

• Висловлення демонструє зосередженість на запропонованій проблемі, цілісний, 

послідовний і несуперечливий розвиток думки (має логічний і послідовний виклад). 

• Висновки органічно пов’язані з аргументами й прикладами. 

• Загальна кількість орфографічних, пунктуаційних, лексичних, граматичних і 

стилістичних помилок 0–1*. 
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• Наявна «шапка» мотиваційного листа: відомості про адресата, вказані особисті 

дані вступника; звертання. 

• Визначеність мотиваційної сфери вступника щодо майбутньої професії, 

наявність роздумів щодо правильності професійного самовизначення, здатності 

до самореалізації у професії, бачення себе в перспективі як успішного, 

конкурентоспроможного фахівця. 

• Наведений принаймні один доречний приклад із власного життя або подію з 

історії чи суспільно-політичного життя, що спонукали до обрання спеціальності, 

виявлено здатність до інтерпретації ідей, позицій, фактів, реалій, ситуацій; 

здатність до особистісно значущих висновків як регуляторів соціальної поведінки, 

процесу професійного становлення. 

• Наведений приклад з історії, суспільно-політичного чи власного життя, що 

спонукав до обрання спеціальності, не є доречним; не обґрунтовані ідеї, факти, 

реалії, ситуації або відсутні будь-які висновки як регулятори соціальної 

поведінки, процесу професійного становлення. 

• Роздуми під час написання листа торкаються проблем самопізнання, 

самовизначення в соціумі; проєктуючи себе на майбутню професію, розкрито 

власний досвід взаємодії з соціальним оточенням, присутня орієнтація на 

перспективи розвитку. 

• Висловлення демонструє зосередженість на запропонованій проблемі, цілісний, 

послідовний і несуперечливий розвиток думки (має логічний і послідовний виклад). 

• Висновки органічно пов’язані з аргументами й прикладами. 

• Загальна кількість орфографічних, пунктуаційних, лексичних, граматичних і 

стилістичних помилок 2–3*. 
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• Наявна «шапка» мотиваційного листа: відомості про адресата, вказані особисті 

дані вступника; звертання. 

• Лише частково визначена мотиваційна сфера вступника або відсутнє 

(недостатньо обґрунтоване) бачення себе в перспективі як успішного, 

конкурентоспроможного фахівця. 

• Наведено принаймні один доречний приклад із власного життя або подію з 

історії чи суспільно-політичного життя, що спонукали до обрання спеціальності, 

виявлено здатність до інтерпретації ідей, позицій, фактів, реалій, ситуацій; 

здатність до особистісно значущих висновків як регуляторів соціальної поведінки, 

процесу професійного становлення. 

• Не наведено приклад з історії, суспільно-політичного чи власного життя  що 

спонукав до обрання спеціальності немає, або він не є доречним; не обґрунтовані 

ідеї, факти, реалії, ситуації або відсутні будь-які висновки як регулятори 

соціальної поведінки, процесу професійного становлення. 

• Роздуми під час написання листа торкаються проблем самопізнання, 

самовизначення в соціумі; проєктуючи себе на майбутню професію, розкрито 

власний досвід взаємодії з соціальним оточенням, присутня орієнтація на 

перспективи розвитку. 

• Висловлення демонструє зосередженість на запропонованій проблемі, цілісний, 

послідовний і несуперечливий розвиток думки (має логічний і послідовний виклад). 

• Висновки органічно пов’язані з аргументами й прикладами. 

• Загальна кількість орфографічних, пунктуаційних, лексичних, граматичних і 

стилістичних помилок 0–3*. 
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• Наявна «шапка» мотиваційного листа: відомості про адресата, вказані особисті 

дані вступника; звертання. 

• Лише частково визначена мотиваційна сфера вступника або відсутнє 

(недостатньо обґрунтоване) бачення себе в перспективі як успішного, 

конкурентоспроможного фахівця. 

• Наведено принаймні один доречний приклад із власного життя або подію з 

історії чи суспільно-політичного життя, що спонукали до обрання спеціальності, 

виявлено здатність до інтерпретації ідей, позицій, фактів, реалій, ситуацій; 

здатність до особистісно значущих висновків як регуляторів соціальної поведінки, 

процесу професійного становлення. 

• Не наведено приклад з історії, суспільно-політичного чи власного життя, що 

спонукав до обрання спеціальності, або він не є доречним; не обґрунтовані ідеї, 

факти, реалії, ситуації або відсутні будь-які висновки як регулятори соціальної 

поведінки, процесу професійного становлення. 

• Роздуми під час написання листа торкаються проблем самопізнання, 

самовизначення в соціумі; проєктуючи себе на майбутню професію, розкрито 

власний досвід взаємодії з соціальним оточенням, присутня орієнтація на 

перспективи розвитку. 

• Висловлення демонструє зосередженість на запропонованій проблемі, цілісний, 

послідовний і несуперечливий розвиток думки (має логічний і послідовний виклад). 

• Висновки органічно пов’язані з аргументами й прикладами. 

• Загальна кількість орфографічних, пунктуаційних, лексичних, граматичних і 

стилістичних помилок 3–4*. 
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• Наявна «шапка» мотиваційного листа: відомості про адресата, вказані особисті 

дані вступника; звертання. 

• Лише частково визначена мотиваційна сфера вступника або відсутнє 

(недостатньо обґрунтоване) бачення себе в перспективі як успішного, 

конкурентоспроможного фахівця. 



• Наведено принаймні один доречний приклад із власного життя або подію з 

історії чи суспільно-політичного життя, що спонукали до обрання спеціальності, 

виявлено здатність до інтерпретації ідей, позицій, фактів, реалій, ситуацій; 

здатність до особистісно значущих висновків як регуляторів соціальної поведінки, 

процесу професійного становлення. 

• Не наведено приклад з історії, суспільно-політичного чи власного життя  що 

спонукав до обрання спеціальності немає, або він не є доречним; не обґрунтовані 

ідеї, факти, реалії, ситуації або відсутні будь-які висновки як регулятори 

соціальної поведінки, процесу професійного становлення. 

• Під час написання листа не розкриті проблеми самопізнання, самовизначення в 

соціумі, не обґрунтовано власний досвід взаємодії з соціальним оточенням, однак 

присутнє проєктування себе на майбутню професію та обґрунтовані перспективи 

розвитку. Висловлення демонструє зосередженість на запропонованій проблемі, 

цілісний, послідовний і несуперечливий розвиток думки (має логічний і 

послідовний виклад). 

• Висловлення демонструє зосередженість на запропонованій проблемі, цілісний, 

послідовний і несуперечливий розвиток думки (має логічний і послідовний виклад). 

• Висновки органічно пов’язані з аргументами й прикладами. 

• Загальна кількість орфографічних, пунктуаційних, лексичних, граматичних і 

стилістичних помилок 0–4*. 
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• Наявна «шапка» мотиваційного листа: відомості про адресата, вказані особисті 

дані вступника; звертання. 

• Лише частково визначена мотиваційна сфера вступника або відсутнє 

(недостатньо обґрунтоване) бачення себе в перспективі як успішного, 

конкурентоспроможного фахівця. 

• Наведений принаймні один доречний приклад із власного життя або подію з 

історії чи суспільно-політичного життя, що спонукали до обрання спеціальності, 

виявлено здатність до інтерпретації ідей, позицій, фактів, реалій, ситуацій; 

здатність до особистісно значущих висновків як регуляторів соціальної поведінки, 

процесу професійного становлення. 

• Наведений приклад з історії, суспільно-політичного чи власного життя  що 

спонукав до обрання спеціальності немає, або він не є доречним; не обґрунтовані 

ідеї, факти, реалії, ситуації або відсутні будь-які висновки як регулятори 

соціальної поведінки, процесу професійного становлення. 

• Під час написання листа не розкриті проблеми самопізнання, самовизначення в 

соціумі, не обґрунтовано власний досвід взаємодії з соціальним оточенням, однак 

присутнє проєктування себе на майбутню професію та обґрунтовані перспективи 

розвитку. Висловлення демонструє зосередженість на запропонованій проблемі, 

цілісний, послідовний і несуперечливий розвиток думки (має логічний і 

послідовний виклад). 

• Висловлення демонструє зосередженість на запропонованій проблемі, цілісний, 

послідовний і несуперечливий розвиток думки (має логічний і послідовний виклад). 

• Висновки органічно пов’язані з аргументами й прикладами. 

• Загальна кількість орфографічних, пунктуаційних, лексичних, граматичних і 

стилістичних помилок 5–6*. 
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• Наявна «шапка» мотиваційного листа: відомості про адресата, вказані особисті 

дані вступника; звертання. 

• Не визначена мотиваційна сфера вступника або не обґрунтоване бачення себе в 

перспективі як успішного, конкурентоспроможного фахівця. 

• Наведений принаймні один доречний приклад із власного життя або подію з 

історії чи суспільно-політичного життя, що спонукали до обрання спеціальності, 



виявлено здатність до інтерпретації ідей, позицій, фактів, реалій, ситуацій; 

здатність до особистісно значущих висновків як регуляторів соціальної поведінки, 

процесу професійного становлення. 

• Не наведено приклад з історії, суспільно-політичного чи власного життя  що 

спонукав до обрання спеціальності немає, або він не є доречним; не обґрунтовані 

ідеї, факти, реалії, ситуації або відсутні будь-які висновки як регулятори 

соціальної поведінки, процесу професійного становлення. 

• Розкриті проблеми самопізнання, самовизначення в соціумі, не обґрунтовано 

власний досвід взаємодії з соціальним оточенням, однак присутнє проєктування 

себе на майбутню професію та обґрунтовані перспективи розвитку. Висловлення 

демонструє зосередженість на запропонованій проблемі, цілісний, послідовний і 

несуперечливий розвиток думки (має логічний і послідовний виклад). 

• У роботі є порушення логічності, цілісності, послідовності й несуперечливості 

розвитку думки. 

• Висновки органічно пов’язані з аргументами й прикладами. 

• Загальна кількість орфографічних, пунктуаційних, лексичних, граматичних і 

стилістичних помилок 0–5*. 
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• Наявна «шапка» мотиваційного листа: відомості про адресата, вказані особисті 

дані вступника; звертання. 

• Не визначена мотиваційна сфера вступника або не обґрунтоване бачення себе в 

перспективі як успішного, конкурентоспроможного фахівця. 

• Наведений принаймні один доречний приклад із власного життя або подію з 

історії чи суспільно-політичного життя, що спонукали до обрання спеціальності, 

виявлено здатність до інтерпретації ідей, позицій, фактів, реалій, ситуацій; 

здатність до особистісно значущих висновків як регуляторів соціальної поведінки, 

процесу професійного становлення. 

• Не наведено приклад з історії, суспільно-політичного чи власного життя  що 

спонукав до обрання спеціальності, або він не є доречним; не обґрунтовані ідеї, 

факти, реалії, ситуації або відсутні будь-які висновки як регулятори соціальної 

поведінки, процесу професійного становлення. 

• Розкриті проблеми самопізнання, самовизначення в соціумі, не обґрунтовано 

власний досвід взаємодії з соціальним оточенням, однак присутнє проєктування 

себе на майбутню професію та обґрунтовані перспективи розвитку. Висловлення 

демонструє зосередженість на запропонованій проблемі, цілісний, послідовний і 

несуперечливий розвиток думки (має логічний і послідовний виклад). 

• У роботі є порушення логічності, цілісності, послідовності й несуперечливості 

розвитку думки. 

• Висновки органічно пов’язані з аргументами й прикладами. 

• Загальна кількість орфографічних, пунктуаційних, лексичних, граматичних і 

стилістичних помилок 6–7*. 
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• Наявна «шапка» мотиваційного листа: відомості про адресата, вказані особисті 

дані вступника; звертання. 

• Не визначена мотиваційна сфера вступника або не обґрунтоване бачення себе в 

перспективі як успішного, конкурентоспроможного фахівця. 

• Наведено принаймні один доречний приклад із власного життя або подію з 

історії чи суспільно-політичного життя, що спонукали до обрання спеціальності, 

виявлено здатність до інтерпретації ідей, позицій, фактів, реалій, ситуацій; 

здатність до особистісно значущих висновків як регуляторів соціальної поведінки, 

процесу професійного становлення. 

• Не Наведений приклад з історії, суспільно-політичного чи власного життя  що 

спонукав до обрання спеціальності немає, або він не є доречним; не обґрунтовані 



ідеї, факти, реалії, ситуації або відсутні будь-які висновки як регулятори 

соціальної поведінки, процесу професійного становлення. 

• Під час написання листа не розкриті проблеми самопізнання, самовизначення в 

соціумі, не розкрито власний досвід взаємодії з соціальним оточенням, відсутнє 

проєктування себе на майбутню професію, не розкриті перспективи розвитку. 

• У роботі є порушення логічності, цілісності, послідовності й несуперечливості 

розвитку думки. 

• Висновки органічно пов’язані з аргументами й прикладами. 

• Загальна кількість орфографічних, пунктуаційних, лексичних, граматичних і 

стилістичних помилок 0–7*. 
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• Наявна «шапка» мотиваційного листа: відомості про адресата, вказані особисті 

дані вступника; звертання. 

• Не визначена мотиваційна сфера вступника або не обґрунтоване бачення себе в 

перспективі як успішного, конкурентоспроможного фахівця. 

• Наведено принаймні один доречний приклад із власного життя або подію з 

історії чи суспільно-політичного життя, що спонукали до обрання спеціальності, 

виявлено здатність до інтерпретації ідей, позицій, фактів, реалій, ситуацій; 

здатність до особистісно значущих висновків як регуляторів соціальної поведінки, 

процесу професійного становлення. 

• Не наведено приклад з історії, суспільно-політичного чи власного життя, що 

спонукав до обрання спеціальності немає, або він не є доречним; не обґрунтовані 

ідеї, факти, реалії, ситуації або відсутні будь-які висновки як регулятори 

соціальної поведінки, процесу професійного становлення. 

• Під час написання листа не розкриті проблеми самопізнання, самовизначення в 

соціумі, не розкрито власний досвід взаємодії з соціальним оточенням, відсутнє 

проєктування себе на майбутню професію, не розкриті перспективи розвитку. 

• У роботі є порушення логічності, цілісності, послідовності й несуперечливості 

розвитку думки. 

• Висновки органічно пов’язані з аргументами й прикладами. 

• Загальна кількість орфографічних, пунктуаційних, лексичних, граматичних і 

стилістичних помилок 8–9*. 
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• Недоречно написано «шапку» мотиваційного листа (відсутня будь-яка її 

змістова одиниця): відомості про адресата, вказані особисті дані вступника; 

звертання. 

• Не визначена мотиваційна сфера вступника або не обґрунтоване бачення себе в 

перспективі як успішного, конкурентоспроможного фахівця. 

• Наведено принаймні один доречний приклад із власного життя або подію з 

історії чи суспільно-політичного життя, що спонукали до обрання спеціальності, 

виявлено здатність до інтерпретації ідей, позицій, фактів, реалій, ситуацій; 

здатність до особистісно значущих висновків як регуляторів соціальної поведінки, 

процесу професійного становлення. 

• Не наведений приклад з історії, суспільно-політичного чи власного життя,  що 

спонукав до обрання спеціальності, або він не є доречним; не обґрунтовані ідеї, 

факти, реалії, ситуації або відсутні будь-які висновки як регулятори соціальної 

поведінки, процесу професійного становлення. 

• Під час написання листа не розкриті проблеми самопізнання, самовизначення в 

соціумі, не розкрито власний досвід взаємодії з соціальним оточенням, відсутнє 

проєктування себе на майбутню професію, не розкриті перспективи розвитку. 

• Розкрито тільки аспекти професійного розвитку. 

• Робота містить окремі тези, які не поєднані логічно. 

• Висновки лише частково пов’язані з аргументами та прикладами. 



• Загальна кількість орфографічних, пунктуаційних, лексичних, граматичних і 

стилістичних помилок 0–11*. 
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• Недоречно написано «шапку» мотиваційного листа (відсутня будь-яка її 

змістова одиниця): відомості про адресата, вказані особисті дані вступника; 

звертання. 

• Не визначена мотиваційна сфера вступника або не обґрунтоване бачення себе в 

перспективі як успішного, конкурентоспроможного фахівця. 

• Наведений принаймні один доречний приклад із власного життя або подію з 

історії чи суспільно-політичного життя, що спонукали до обрання спеціальності, 

виявлено здатність до інтерпретації ідей, позицій, фактів, реалій, ситуацій; 

здатність до особистісно значущих висновків як регуляторів соціальної поведінки, 

процесу професійного становлення. 

• Не наведено приклад з історії, суспільно-політичного чи власного життя  що 

спонукав до обрання спеціальності немає, або він не є доречним; не обґрунтовані 

ідеї, факти, реалії, ситуації або відсутні будь-які висновки як регулятори 

соціальної поведінки, процесу професійного становлення. 

• Під час написання листа не розкриті проблеми самопізнання, самовизначення в 

соціумі, не розкрито власний досвід взаємодії з соціальним оточенням, відсутнє 

проєктування себе на майбутню професію, не розкриті перспективи розвитку. 

• Розкрито тільки аспекти професійного розвитку. 

• Робота містить окремі тези, які не поєднані логічно. 

• Висновки лише частково пов’язані з аргументами та прикладами 

• Загальна кількість орфографічних, пунктуаційних, лексичних, граматичних і 

стилістичних помилок 12–13*. 
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• Недоречно написано «шапку» мотиваційного листа (відсутня будь-яка її 

змістова одиниця): відомості про адресата, вказані особисті дані вступника; 

звертання. 

• Не визначена мотиваційна сфера вступника або не обґрунтоване бачення себе в 

перспективі як успішного, конкурентоспроможного фахівця. 

• Наведено принаймні один доречний приклад із власного життя або подію з 

історії чи суспільно-політичного життя, що спонукали до обрання спеціальності, 

виявлено здатність до інтерпретації ідей, позицій, фактів, реалій, ситуацій; 

здатність до особистісно значущих висновків як регуляторів соціальної поведінки, 

процесу професійного становлення. 

• Не Наведений приклад з історії, суспільно-політичного чи власного життя  що 

спонукав до обрання спеціальності немає, або він не є доречним; не обґрунтовані 

ідеї, факти, реалії, ситуації або відсутні будь-які висновки як регулятори 

соціальної поведінки, процесу професійного становлення. 

• Не розкрито власний досвід взаємодії з соціальним оточенням, відсутнє 

проєктування себе на майбутню професію, не розкриті перспективи розвитку. 

• Робота містить окремі тези, які не поєднані логічно. 

• Висновки лише частково пов’язані з аргументами та прикладами. 

• Загальна кількість орфографічних, пунктуаційних, лексичних, граматичних і 

стилістичних помилок 14–15*. 
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• Відсутня «шапка» мотиваційного листа: відомості про адресата, вказані особисті 

дані вступника; немає звертання. 

• Не визначена мотиваційна сфера вступника або не обґрунтоване бачення себе в 

перспективі як успішного, конкурентоспроможного фахівця. 

• Не наведено доречного прикладу із власного життя або події з історії чи 



суспільно-політичного життя, що спонукало до обрання спеціальності; він не є 

конкретизованим; у ньому є фактичні помилки; недостатньо обґрунтовані ідеї, 

факти, реалії, ситуації; висновки, що зроблені, не є особисто значущими щодо 

соціальної поведінки та процесу професійного становлення. 

• Не наведено приклад з історії, суспільно-політичного чи власного життя що 

спонукав до обрання спеціальності, або він не є доречним; не обґрунтовані ідеї, 

факти, реалії, ситуації або відсутні будь-які висновки як регулятори соціальної 

поведінки, процесу професійного становлення. 

• Логіки викладу, цілісності, послідовності й несуперечливості розвитку думки 

немає. 

• Висновків немає; висновки не пов’язані з аргументами та прикладами. 

• Загальна кількість орфографічних, пунктуаційних, лексичних, граматичних і 

стилістичних помилок 0–15*. 
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• Відсутня «шапка» мотиваційного листа: відомості про адресата, вказані особисті 

дані вступника; немає звертання. 

• Не визначена мотиваційна сфера вступника або не обґрунтоване бачення себе в 

перспективі як успішного, конкурентоспроможного фахівця. 

• Не Наведений доречного прикладу із власного життя або події з історії чи 

суспільно-політичного життя, що спонукало до обрання спеціальності; він не є 

конкретизованим; у ньому є фактичні помилки; недостатньо обґрунтовані ідеї, 

факти, реалії, ситуації; висновки, що зроблені, не є особисто значущими щодо 

соціальної поведінки та процесу професійного становлення. 

• Не наведено приклад з історії, суспільно-політичного чи власного життя  що 

спонукав до обрання спеціальності немає, або він не є доречним; не обґрунтовані 

ідеї, факти, реалії, ситуації або відсутні будь-які висновки як регулятори 

соціальної поведінки, процесу професійного становлення. 

• Логіки викладу, цілісності, послідовності й несуперечливості розвитку думки 

немає. 

• Висновків немає; висновки не пов’язані з аргументами та прикладами. 

• Загальна кількість орфографічних, пунктуаційних, лексичних, граматичних і 

стилістичних помилок 16* і більше. 

 

* – Під час аналізу орфографічної і пунктуаційної нормативності роботи 2 (дві) негрубі 

помилки рахують як 1 (одну) грубу. 

До негрубих зараховують такі помилки: 

− у написанні великої літери у складних власних назвах; 

− у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від іменників з 

прийменниками; 

− у випадках нерозрізнення не/ні (не хто інший / ніхто інший …); 

− у випадках, коли замість одного розділового знака поставлений інший; 

− у пропуску одного зі сполучуваних розділових знаків або в порушенні їхньої послідовності. 

Негрубу орфографічну й негрубу пунктуаційну помилки не додають і не зараховують 

як 1 (одну) грубу. 

Систематичне порушення норм милозвучності (3 (три) і більше випадків порушення 

на одне з правил: у–в, і–й–та) рахують як 1 (одну) орфографічну помилку). 

 

  



 

Вимоги щодо оформлення мотиваційного листа 

 

обсяг 
від 100 до 550 слів (на сторінці 

формату А4).  

формат pdf 

шрифт Times New Roman 

розмір 14 

інтервал 1,5 

абзацний відступ 1,5 

вирівнювання по ширині 
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