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Київ 2022 



1. Загальні положення та вимоги до мотиваційних листів 

Мотиваційні листи для вступу до Національної академії статистики, 

обліку та аудиту  (далі — вступника подають на всі освітні ступені та форми 

здобуття освіти, спеціальності / освітні програми та застосовуються для 

рейтингування вступників з однаковим конкурсним балом при вступі на 

бюджет та за кошти фізичних або юридичних осіб. 

Формальні вимоги до мотиваційного листа. Зміст повинен бути 

лаконічним, виклад думок має бути стислим з використанням найменшого 

числа слів, має бути представлена чітка структура листа, текст якого бажано 

розбивати на абзаци, кожен з яких має містити певну концепцію. 

Вимоги до змісту. При написанні мотиваційного листа вступник має 

зазначити, як він дізнався про НАСОА, чому бажає навчатися на освітній 

програмі, які особисті якості та навички роблять його найкращим кандидатом 

на вступ до Національної академії статистики, обліку та аудиту, які здобутки 

є корисними та вагомими для навчання за обраною спеціальністю (освітньою 

програмою). 

2. Структура мотиваційного листа 

Вступна частина листів включає звертання до Голови Приймальної 

комісії НАСОА (професорові Олександру Григоровичу Осауленку) та 

коротку інформацію про вступника (Прізвище, ім’я та по-батькові, адреса 

проживания, мобільний телефон та електронна адреса). У вступній частині 

вступник надає інформацію про здобуту освіту, вказує на який освітній 

ступінь та форму здобуття освіти, факультет, спеціальність / освітню 

программу подає заяву із зазначенням пріоритету. 

Заява з найвищим пріоритетом є підтвердженням вмотивованості 

вступника. 

При вступі на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра, 

вступники зазначають спеціальність, для здобуття освітнього ступеня 

магістра освітню програму. 



Основна частина повинна містити інформацію про вмотивованість 

обрання спеціальності / освітньої програми в НАСОА, характеристику 

професійних цілей, зацікавленість в спеціальності / освітній програмі, 

кар’єрні прагнення. Основна частина також передбачає стислу презентацію 

досягнень вступника у навчанні, навичок, здобутків, прагнень, а також 

особисті якості та хобі, які будуть корисні в обраній професії. 

Заключна частина має завершуватися маленьким підсумком на одне-

два речення, які мають підтверджувати готовність вступника навчатися i 

вказують на його впевненість у правильному виборі спеціальності / освітньої 

програми. 

3. Критерії оцінювання мотиваційних листів 

Оцінювання мотиваційних листів здійснюються за такими критеріями:  

- структурованість та логічність викладення — наявність вступної, 

основной i заключної частин, поділу тексту на абзаци, оцінюється цілісність, 

послідовність суджень, логічність викладення матеріалу; 

- вмотивованість вступника – обґрунтування вибору спеціальності 

/ освітньої програми, намірів використання здобутих знань у майбутньому 

працевлаштуванні, розуміння обраної професії та актуальності галузі, 

перспектив професійного зростання, назначения амбіцій, планів i цілей; 

- змістовність та оригінальність наведених аргументів — наявність 

грунтовних доводів та підтверджень вибору НАСОА, наведення доречних 

прикладів, що спонукали до вибору професії, оцінюсться творчість, 

оригінальність при викладення матеріалу, наведения навичок, здобутків, 

особистих якостей, які визначають вступника найкращим кандидатом на 

вступ.  

Подання апеляції на результати оцінювання мотиваційних листів не 

передбачено. 

Інформаційно-консультаційний центр приймальної комісії НАСОА 

надає консультації щодо написання мотиваційних листів (м. Київ, вул. 

Підгірна 1, кімната 28). 


