
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТ 



1. Загальні положення 

 

1.1. Цей документ визначає порядок подачі 

мотиваційних листів особами, які мають намір 

вступати на навчання до Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Вищий навчальний заклад 

«Амерікан Юніверсіті Київ» (далі – «АЮК» або 

«Університет»), а також критерії оцінювання, 

структуру оцінки та порядок оцінювання 

мотиваційних листів (відео) під час вступу до АЮК. 

 

Документ розроблено відповідно Положення про 

Приймальну комісію АЮК, Правил прийому до 

АЮК у 2022 році. 

 

1.2. Мотиваційний лист – це документ, що 

складається і подається особою, що має намір 

вступити на навчання до АЮК для здобуття 

відповідного ступеня вищої освіти (далі – «кандидат 

на вступ»), у якому пояснюються причини, через які 

ця особа вважає себе найкращим кандидатом на 

вступ до Університету на відповідну 

спеціальність/освітню програму, визначається її 

відповідний досвід і рівень мотивації до навчання. 

 

Мотиваційне відео – це відео файл, що подається 

особою, що має намір вступити на навчання до АЮК 

для здобуття відповідного ступеня вищої освіти (далі 

– «кандидат на вступ»), який дозволяє пізнати 

кандидата на вступ більш цілісно і персоналізовано, 

зрозуміти, чому саме він може стати студентом 

АЮК. 

 

Мотиваційний лист (відео) може бути складовою 

частиною змісту програми вступного випробування 

до АЮК. 

 

1.3. Відповідальність за організацію роботи щодо 

отримання та оцінювання мотиваційних листів 

(відео) Приймальною комісією, дотримання 

встановленого порядку збереження документів та 

інформації покладається на відповідального 

секретаря Приймальної комісії. 

 

2. Порядок подачі мотиваційного листа 

 

2.1. Відповідно до Правил прийому до АЮК у 2022 

році (далі – Правила) − мотиваційний лист (відео) є 

однією з обов’язкових складових частин необхідних 

документів та інформації для виконання вимог для 

зарахування до АЮК. При вступі на освітній ступінь 

«Магістр» мотиваційний лист (відео) є складовою 

програми фахового іспиту при вступі до АЮК. 

 

 

АЮК приймає до розгляду мотиваційні листи (відео) 

від кандидатів на вступ та вступників за освітнім 

ступенем «бакалавр» на основі повної загальної 

середньої освіти які подані у відповідності до 

термінів передбачених Правилами. 

 

1. General provisions 

 

1.1. This document defines the procedure for submitting 

motivation letters to persons who intend to enroll in the 

"American University Kyiv" (hereinafter - "AUK" or 

"University"), Limited Liability Company, as well as 

evaluation criteria, evaluation structure and procedure. 

evaluation of motivation letters (video) during the 

admission to the AUK. 

 

 

The document is developed in accordance with the 

Regulations on the Admissions Committee of the AUK, 

the Rules of Admission to the AUK in 2022. 

 

1.2. A cover letter is a document drawn up and submitted 

by a person who intends to enroll in the AUK to pursue 

an appropriate degree of higher education (hereinafter - 

"candidate for admission"), which explains the reasons 

why this person considers himself the best candidate for 

admission to the University for the relevant specialty / 

educational program, determines its relevant experience 

and level of motivation to study. 

 

 

Motivational video is a video file submitted by a person 

who intends to enroll in the AUK to pursue the 

appropriate degree of higher education (hereinafter - 

"candidate for admission"), which allows you to get to 

know the candidate for admission more holistically and 

personally, to understand why he can become a student 

of AUK. 

 

The motivation letter (video) can be an integral part of 

the content of the AUK entrance examination program. 

 

 

1.3. Responsibility for the organization of work on 

obtaining and evaluating motivation letters (video) by the 

Admissions Committee, compliance with the established 

procedure for storage of documents and information rests 

with the Executive Secretary of the Admissions 

Committee. 

 

2. The procedure for submitting a motivation letter 

 

2.1. According to the Rules of Admission to the AUK in 

2022 (hereinafter - the Rules) - motivation letter (video) 

is one of the mandatory components of the necessary 

documents and information to meet the requirements for 

enrollment in the AUK. Upon admission to the 

educational degree "Master" motivation letter (video) is 

part of the program of the professional exam for 

admission to the AUK. 

 

AUK accepts motivation letters (videos) from candidates 

for admission and entrants with a bachelor's degree on the 

basis of a complete general secondary education which 

are submitted in accordance with the terms provided by 

the Rules. 



АЮК приймає до розгляду мотиваційні листи (відео), 

які є складовою частиною структури вступного 

випробування, від кандидатів на вступ та вступників, 

які подані не пізніше ніж за 3 дня до завершення 

терміну проведення відповідного вступного 

випробування. 

 

2.2. Кандидат на вступ/вступник у строк, відведений 

для подачі мотиваційного листа (відео), повинен 

заповнити електронну реєстраційну форму для 

кандидатів на вступ на веб-сайті Університету 

(https://auk.edu.ua/), одним із розділів якої є 

написання мотиваційного листа та завантаження 

мотиваційного відео. 

 

Мотиваційний лист поданий тільки через систему 

ЄДЕБО не звільняє вступника від необхідності 

заповнення реєстраційної форми та надсилання 

такого листа повторно. 

 

2.3. Відповідальна особа Приймальної комісії (надалі 

– «відповідальна особа») перевіряє реєстраційні 

форми, отримані від кандидатів на вступ. 

 

 

Відповідальна особа в 3-триденний строк передає 

інформацію до Комісії з оцінювання мотиваційних 

листів Приймальної комісії. 

 

3. Вимоги до структури мотиваційного листа 

(відео) 

 

3.1. Мотиваційний лист повинен бути написаний 

особисто кандидатом на вступ англійською мовою, 

бути логічним, структурованим, граматично 

правильним, з чітким поясненням причин вибору 

АЮК як закладу вищої освіти та відповідної 

спеціальності (освітньої програми). Зокрема, в 

мотиваційному листі мають бути повною мірою 

розкриті: 

 

- мотивація вступу до АЮК за відповідною 

спеціальністю/освітньою програмою, пояснення, 

чому кандидат на вступ має підійти Університету; 

 

- відповідний досвід кандидата на вступ; 

 

- яким чином він/вона зможе зробити свій особистий 

внесок до освітньої програми; 

 

- плани після закінчення навчання в АЮК. 

 

3.2. Мінімальний обсяг листа становить 1000 знаків 

(з пробілами). Максимальний обсяг мотиваційного 

листа становить 5000 знаків (з пробілами). 

 

 

 

 

 

 

AUK accepts motivation letters (videos), which are part 

of the structure of the entrance examination, from 

candidates for admission and entrants, which are 

submitted no later than 3 days before the end of the 

relevant entrance examination. 

 

 

2.2. The candidate for admission / applicant within the 

deadline for submitting a motivation letter (video) must 

fill in the electronic registration form for candidates for 

admission on the University website 

(https://auk.edu.ua/), one of the sections of which is 

writing cover letter and download a cover video. 

 

 

The motivation letter submitted only through the EDBO 

(United State Electronic Database on Education) system 

does not release the entrant from the need to fill in the 

registration form and send such a letter again. 

 

2.3. The responsible person of the Admissions 

Committee (hereinafter - the "responsible person") 

checks the registration forms received from candidates 

for admission. 

 

The responsible person shall submit the information to 

the Commission for Evaluation of Motivation Letters of 

the Admissions Committee within 3 days. 

 

3. Requirements for the structure of the cover letter 

(video) 

 

3.1. The motivation letter must be written personally by 

the candidate for admission in English, be logical, 

structured, grammatically correct, with a clear 

explanation of the reasons for choosing AUK as a higher 

education institution and the relevant specialty 

(educational program). In particular, the motivation letter 

must fully disclose:  

 

 

- motivation for admission to the AUK in the relevant 

specialty / educational program, explanation of why the 

candidate for admission should approach the University;  

 

- relevant experience of the candidate for admission; 

 

- how he/she will be able to make his personal 

contribution to the educational program; 

 

- plans after graduation from AUK.  

 

3.2. The minimum letter size is 1000 characters (with 

spaces). The maximum volume of the cover letter is 5000 

characters (with spaces).  

 

 

 

 

 



3.3 Мотиваційне відео повинно бути зняте 

кандидатом на вступ/вступником особисто у 

довільній формі англійською мовою, бути логічним, 

структурованим, граматично правильним, з чітким 

поясненням причин вибору АЮК як закладу вищої 

освіти та відповідної спеціальності (освітньої 

програми). Зокрема, в мотиваційному листі мають 

бути повною мірою розкриті: 

 

- мотивація вступу до АЮК за відповідною 

спеціальністю/освітньою програмою, пояснення, 

чому кандидат на вступ має підійти Університету; 

 

- відповідний досвід кандидата на вступ; 

 

- яким чином він/вона зможе зробити свій особистий 

внесок до освітньої програми; 

 

- плани після закінчення навчання в АЮК. 

 

3.4. Тривалість мотиваційного відео становить від 60 

до 180 секунд. 

 

3.5 Вступник несе персональну відповідальність про 

надання недостовірної інформації. 

 

4. Критерії оцінювання  

 

4.1. Мотиваційний лист (відео) оцінюється від 100 до 

200 балів відповідно до таких критеріїв: 

 

100 – 124 балів: в листі (відео) відсутні логічність, 

чіткість структури викладу, наявні граматичні 

помилки. Не розкриті або не повно розкриті 

мотивація щодо вибору Університету як закладу 

вищої освіти та спеціальності/освітньої програми, 

плани щодо використання здобутих знань у 

майбутньому та подальшого працевлаштування; 

 

125 – 150 балів: в листі (відео) прослідковується 

певна логіка, часткова структурованість, наявні 

незначні граматичні помилки. Повною мірою 

розкриті мотивація щодо вибору Університету як 

закладу вищої освіти та спеціальності/освітньої 

програми, плани щодо використання здобутих знань 

у майбутньому та подальшого працевлаштування. У 

кандидата на вступ відсутній будь-який досвід за 

відповідною спеціальністю/освітньою програмою, не 

розкрито або не повно розкрито особистий внесок до 

освітньої програми; 

 

151 – 175 балів: лист (відео) побудований (-не) 

логічно, за певною структурою, без граматичних 

помилок. Повною мірою розкриті мотивація щодо 

вибору Університету як закладу вищої освіти та 

спеціальності/освітньої програми, плани щодо 

використання здобутих знань у майбутньому та 

подальшому працевлаштуванні. Кандидат на вступ 

має частковий досвід за відповідною 

спеціальністю/освітньою програмою, має бачення 

свого особистого внеску до освітньої програми; 

3.3 The motivational video must be shot by the candidate 

in person in any form in English, be logical, structured, 

grammatically correct, with a clear explanation of the 

reasons for choosing AUK as a higher education 

institution and the relevant specialty (educational 

program). In particular, the motivation letter must fully 

disclose:  

 

 

- motivation for admission to the AUK in the relevant 

specialty / educational program, explanation of why the 

candidate for admission should approach the University;  

 

- relevant experience of the candidate for admission; 

 

- how he/she will be able to make his/her personal 

contribution to the educational program;  

 

- plans after graduation from AUK.  

 

3.4. The length of motivational video is from 60 to 180 

seconds.  

 

3.5 The entrant is personally responsible for providing 

inaccurate information.  

 

4. Criteria for evaluating  

 

4.1. Motivation letter (video) is evaluated from 100 to 

200 scores according to the following criteria: 

 

100 - 124 scores: in the letter (video) there is no logic, 

clarity of the structure of the statement, there are 

grammatical errors. Undisclosed or not fully disclosed 

motivation for choosing the University as a higher 

education institution and specialty / educational program, 

plans for the use of acquired knowledge in the future and 

further employment; 

 

125 - 150 scores: the letter (video) shows a certain logic, 

partial structure, there are minor grammatical errors. 

Motivation to choose the University as a higher education 

institution and specialty / educational program, plans for 

the use of acquired knowledge in the future and further 

employment are fully disclosed. The candidate for 

admission does not have any experience in the relevant 

specialty / educational program, personal contribution to 

the educational program is not disclosed or not fully 

disclosed; 

 

 

151 - 175 scores: the letter (video) is built (not) logically, 

according to a certain structure, without grammatical 

errors. Motivation to choose the University as a higher 

education institution and specialty / educational program, 

plans for the use of acquired knowledge in future and 

further employment are fully disclosed. The candidate for 

admission has partial experience in the relevant specialty 

/ educational program, has a vision of his/her personal 

contribution to the educational program; 



176 – 200 балів: лист (відео) побудовано в чіткій 

логічній послідовності, структуровано, без 

граматичних помилок. Повною мірою розкриті 

мотивація щодо вибору Університету як закладу 

вищої освіти та спеціальності/освітньої програми, 

плани щодо використання здобутих знань у 

майбутньому та подальшому працевлаштуванні, що 

вказують на високі амбіції, плани і цілі кандидата на 

вступ. У кандидата на вступ наявний досвід за 

відповідною спеціальністю/освітньою програмою, 

вказані пропозиції щодо особистого внеску до 

освітньої програми. 

 

4.2. У 2022 році АЮК проводить внутрішнє 

оцінювання мотиваційних листів (відео) для 

встановлення внутрішнього рейтингового списку 

таких листів (відео). 

 

4.3. У 2022 році мінімальний прохідний бал за 

мотиваційний лист (відео) встановлено на межі 125 

балів.  

 

Кандидати на вступ та вступники, при вступі на 

освітній ступінь магістр на основі ступеня (освітньо-

кваліфікаційного рівня) вищої освіти, які отримали 

124 бали і нижче, до участі у конкурсному відборі не 

допускаються.  

 

Кандидати на вступ та вступники, при вступі на 

освітній ступінь бакалавр на основі повної загальної 

середньої освіти, які подали мотиваційні листи 

(відео) без додержання вимог Розділу 3 та/або пункту 

2.2 Розділу 2 та/або такі що відповідають абзацу 2 

пункту 4.1 розділу 4 цього документа − визнаються 

такими, що не подали мотиваційний лист (відео) та 

до участі у конкурсному відборі не допускаються. 

 

 

5. Робота Комісії з оцінювання мотиваційних 

листів (відео) 

 

5.1. Склад Комісії з оцінювання мотиваційних листів 

(відео) (надалі – «Комісія») затверджується 

керівником АЮК з числа членів Приймальної комісії 

та науково-педагогічних працівників Університету. 

Головою Комісії є Ректор АЮК. 

 

 

5.2. Після отримання від відповідальної особи 

інформації та рекомендацій щодо кандидата на вступ 

(вступника), Комісія проводить засідання (яке може 

проводитися онлайн засобами корпоративного 

зв’язку АЮК), на якому оцінює мотиваційний лист 

(відео) та ухвалює відповідне рішення. 

 

Час та місце проведення засідання Комісії назначає 

голова Комісії, але не пізніше ніж за 12 години до 

проведення засідання. 

 

 

 

176 - 200 points: the letter (video) is built in a clear 

logical sequence, structured, without grammatical errors. 

Motivation to choose the University as a higher education 

institution and specialty / educational program, plans for 

the use of acquired knowledge in the future and further 

employment, indicating high ambitions, plans and goals 

of the candidate are fully disclosed. The candidate for 

admission has experience in the relevant specialty / 

educational program, suggestions for personal 

contribution to the educational program. 

 

 

 

4.2. In 2022, the AUK will conduct an internal evaluation 

of cover letters (videos) to establish an internal rating list 

of such letters (videos). 

 

 

4.3. In 2022, the minimum passing score for the cover 

letter (video) is set at 125 points. 

 

 

Candidates for admission and entrants, when entering the 

master's degree on the basis of the degree (educational 

qualification level) of higher education, who received 

124 points and below, are not allowed to participate in the 

competitive selection. 

 

Candidates for admission and entrants, upon entering the 

bachelor's degree on the basis of complete general 

secondary education, who submitted motivation letters 

(videos) without complying with the requirements of 

Section 3 and / or paragraph 2.2 of Section 2 and / or those 

corresponding to paragraph 2 of paragraph 4.1 of Section 

4 of this document - are recognized as having not 

submitted a motivation letter (video) and are not allowed 

to participate in the competitive selection. 

 

5. Work of the Commission for evaluation of 

motivation letters (video) 

 

5.1. The composition of the Commission for evaluation 

of motivation letters (video) (hereinafter - the 

"Commission") is approved by the head of the AUK from 

among the members of the Admissions Committee and 

research and teaching staff of the University. The 

Chairman of the Commission is the Rector of AUK. 

 

5.2. After receiving information and recommendations 

from the responsible person regarding the candidate 

(entrant), the Commission holds a meeting (which can be 

held online through AUK corporate communications), 

where it evaluates the motivation letter (video) and makes 

a decision. 

 

The time and place of the meeting of the Commission 

shall be determined by the Chairman of the Commission, 

but not later than 12 hours before the meeting. 

 

 



При розгляді мотиваційних листі (відео) для вступу 

на ОС «Бакалавр» за денною формою освіти останнє 

засідання проходить не пізніше ніж через годину 

після завершення термінів подачі мотиваційних 

листів (відео). 

 

5.3. Затвердження кількості балів за мотиваційний 

лист (відео) здійснюється шляхом відкритого 

голосування членами Комісії. Рішення Комісії 

оформлюються протоколом засідання. 

 

5.4. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за 

нього проголосувала більшість членів від її складу. 

Кожен член Комісії має один голос.  

 

5.5. Секретар Комісії веде протокол засідання, який 

затверджується головою Комісії. 

 

 

5.6. Під час засідання формується відомість, що є 

невід’ємною складовою протоколу засідання Комісії, 

в яку записуються дані кандидатів на 

вступ/вступників та кількість балів за подані ними 

мотиваційні листи (відео) 

 

5.7. На наступний день після засідання Комісії (але не 

пізніше ніж за 6 годин до дати проведення вступного 

випробування для ОС «Магістр» або 2 годин після 

завершення останнього засідання Комісії щодо 

розгляду мотиваційних листі (відео) для вступу на 

ОС «Бакалавр» за денною формою освіти), секретар 

Комісії передає в електронному вигляді протокол 

засідання Комісії відповідальному секретарю 

Приймальної комісії. 

 

5.8. АЮК засобами мобільного або електронного 

зв’язку повідомляє кандидата на вступ (вступника) 

про результат розгляду мотиваційного листа (відео). 

 

5.9. Надання апеляції на результати оцінки 

мотиваційних листів не передбачається. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

When considering motivation letters (videos) for 

admission to the Bachelor degree for full-time education, 

the last meeting takes place no later than one hour after 

the deadline for submission of motivation letters (video). 

 

 

5.3. Approval of the number of points for the cover letter 

(video) is carried out by open voting by members of the 

Commission. Decisions of the Commission are recorded 

in the minutes of the meeting. 

 

5.4. The decision of the Commission is considered 

adopted if the majority of its members voted for it. Each 

member of the Commission has one vote. 

 

5.5. The Secretary of the Commission shall keep the 

minutes of the meeting, which shall be approved by the 

Chairman of the Commission. 

 

5.6. During the meeting, a statement is formed, which is 

an integral part of the minutes of the meeting of the 

Commission, which records the data of candidates for 

admission / entrants and the number of points for their 

letters of motivation (video). 

 

5.7. The day after the meeting of the Commission, but not 

later than 6 hours before the date of the entrance exam for 

the Master degree or 2 hours after the last meeting of the 

Commission to consider motivation letters (videos) for 

admission to the Bachelor degree for full-time 

education), the Secretary of the Commission shall 

transmit electronically the minutes of the meeting of the 

Commission to the Executive Secretary of the 

Admissions Committee. 

 

5.8. AUK informs the candidate for admission (entrant) 

by mobile or electronic means about the result of 

consideration of the motivation letter (video). 

 

5.9. It is not envisaged to appeal the results of the 

evaluation of motivation letters. 

 

 


