Додаток 14 до Правил прийому до Маріупольського
державного університету в 2022 році
Положення про мотиваційний лист
вступника
1. Загальні положення
Положення про мотиваційний лист вступника (далі – Положення)
розроблене відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої
освіти в 2022 році (далі – Порядок прийому), затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2022 року № 392,
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 року за №
487/37823, зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 02 травня 2022
року № 400, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 03 травня 2022
року за № 488/37824 та до Правил прийому до МДУ у 2022 році (далі – Правила
прийому) і є їх додатком.
1.1. Положення визначає порядок подання, рекомендації до
оформлення та структури, критерії розгляду мотиваційних листів під час
вступу на освітні програми першого (бакалаврського) та другого (магістерського)
рівнів вищої освіти Маріупольського державного університету.
1.2. Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній
формі інформація про його особистісну зацікавленість у вступі на певну
освітню 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 (у тому
числі в електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі
інформацію.
2. Подання та розгляд мотиваційних листів
2.1. Мотиваційний лист завантажується в електронний кабінет
вступника під час подання заяви до МДУ в електронній формі або може
подаватися разом із заявою на вступ в паперовій формі, у випадках,
передбачених Правилами прийому до МДУ.
2.2. Мотиваційний лист є складовою пакета документів, які вступник
подає разом із заявою. У заяві вступник вказує конкурсну пропозицію із
зазначенням спеціальності та форми здобуття освіти. Для різних конкурсних
пропозицій вступник має подавати різні заяви, і, відповідно, різні мотиваційні
листи. Вступник може використовувати повністю або частково однаковий
текст мотиваційних листів.
2.3. У випадку подання заяв на вступ на обрану спеціальність (освітню

програму) за різними формами здобуття освіти вступник може подавати один і
той самий мотиваційний лист.
2.4. Результати розгляду мотиваційних листів використовуються для
формування рейтингового списку вступників:
- для вступу на місця державного замовлення при однакових конкурсних
балах використовується пріоритетність заяв, результати розгляду
мотиваційних листів використовуються при однакових пріоритетностях;
- при вступі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб (без
пріоритетностей)
результати
розгляду
мотиваційних
листів
використовуються при однакових конкурсних балах.
Рейтингування вступників, які беруть участь у конкурсі без конкурсного
балу впорядковуються тільки на основі розгляду мотиваційних листів.
3. Вимоги до оформлення, рекомендації щодо змісту та структури
написання мотиваційного листа
3.1 Вимоги до оформлення мотиваційного листа:
- поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє та нижнє – по 20 мм;
- шрифт – Times New Roman, кегль – 14;
- міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см;
- вирівнювання основного тексту – по ширині.
3.2 Формальні вимоги до мотиваційного листа:
- зміст повинен бути лаконічним, в якому коротко наведено важливі
деталі, факти, цифри. 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;
- в листі неприпустимим є наявність емоційного відтінку, необхідно
прагнути стриманості, розважливості, серйозності, практичності;
- простота у викладі думок, яка дасть фаховій комісії можливість швидко
зрозуміти зміст прочитаного;
- наявність орфографічних і стилістичних помилок.
3.3 Вимоги до змісту
Під час написання мотиваційного листа вступник має відповісти на такі
питання:
- ким Ви себе бачите зараз та в майбутньому, для чого подаєте заяву до
МДУ?
- як Ви дізналися про університет, факультет, спеціальність, освітню
програму?
- чому Ви хочете навчатися в МДУ на факультеті, на спеціальності?
- які якості, навички роблять Вас найкращим кандидатом на вступ до
МДУ?

- узагальніть, який життєвий досвід, досвід роботи, особисті якості або
попередня кваліфікація підготували Вас до навчання в університеті на
обраній спеціальності.
3.4 Структура мотиваційного листа
В правому верхньому куті листа (аркуш A4) друкованим або рукописним
способом зазначається посада адресата, що зазначається у давальному відмінку
звертання.
Вступна частина (інформація про вступника, звідки отримали інформацію
про університет, обрана в університеті спеціальність).
Мета вступу в МДУ на обрану спеціальність, освітню програму.
Опис особистих якостей, здібностей, які роблять Вас найкращим
кандидатом з поміж інших для вступу на обрану спеціальність університету.
Ваші цілі в житті та як саме Ви плануєте їх досягати з використання
освітніх знань, які наддасть Вам університет в процесі навчання. Чи співпадають
Ваші цілі з місією, баченням, девізом університету.
Внесок, який ви зможете зробити в розвиток своєї особистості, міста,
України після здобуття освітнього ступеня в МДУ.
Висновок.
Підпис вступника після тексту мотиваційного листа має містити власне
ім’я і прізвище і вступника (без скорочень), відомості про обрану для вступу
спеціальність, електронна пошта, контактний телефон, дата складання
мотиваційного листа.
3.5 Мотиваційний лист має бути написаний орфографічно правильно, у
вигляді суцільного зв’язного тексту обсягом 1-2 сторінки. Приклад написання
мотиваційного листа наведений у Додатку 1.
4.
Критерії розгляду мотиваційних листів
4.1 Наявність структурних елементів мотиваційного листа (наявні всі
структурні елементи; частково представлені структурні елементи; мотиваційний
лист не структурований).
4.2 Ступінь вмотивованості вступника (чітко визначена та усвідомлена
мотивація щодо обраної спеціальності; лише усвідомлена мотивація щодо
майбутньої професій; відсутнє бачення себе у майбутньому успішним та
конкурентоспроможним фахівцем).
4.3 Логічність змісту (визначена логіка та послідовність викладу
мотиваційного листа; наявні деякі порушення в цілісності та послідовності
викладу інформації; мотиваційний лист складений у вигляді нелогічно
пов’язаних тез).
4.4 Аргументованість викладу інформації (викладені аргументи є
доречними, переконливими та достатніми; представлені аргументи є
переконливими, але дублюються; аргументи не є змістовними та
переконливими).

4.5. Орфографічність матеріалу (дотримано жанрові вимоги до
документу; присутні випадки порушення норм граматики, орфографії та
пунктуації; суттєві порушення орфографії, граматики тощо.

5. Робота комісії з розгляду мотиваційних листів
5.1. Склад Комісії з розгляду мотиваційних листів, затверджується
наказом ректора Університету.
5.2. Після отримання від відповідальної особи приймальної комісії
відповідних електронних файлів (сканкопій, фотокопій) мотиваційного листа
комісія проводить засідання, на якому розглядає мотиваційні листи.
5.3. Результати розгляду мотиваційних листів фіксуються у вигляді
рейтингового списку вступників, який передається відповідальному секретарю
Приймальної комісії Університету шляхом надсилання на електрону пошту
приймальної комісії.
5.4. Затвердження рейтингового списку вступників за результатами
розгляду мотиваційний листів приймається простою більшістю членами Комісії.

Додаток 1
Приклад написання мотиваційного листа
Голові приймальної комісії МДУ
Миколі ТРОФИМЕНКУ
Мене звати Микола Перемога, і для мене є честю подати заяву на вступ за
спеціальністю 014.11 Середня освіта (фізична культура) у Вашому університеті.
Про Маріупольський державний університет дізнаюся багато новин від друзівфутболістів, які у попередні роки вступали та наразі задоволені результатами
навчання.
Під час навчання у школі активно займався футболом, представляв на
міжрайонних змаганнях команду селища Сартана, я володію різними навичками
та знаннями, необхідними для отримання освіти за омріяною спеціальністю, і
тому вважаю, що чудово вписався би в спільноту студентів Маріупольського
державного університету.
Виробив навички приймати творчі рішення на основі аналітичного
опрацювання наслідків від запровадження різних варіантів альтернативних
рішень. Входжу в 10% найкращих футболістів с. Сартана і неодноразово був
нагороджений за досягнення виняткових спортивних результатів. Окрім
навчання, я також люблю займатися позакласною діяльністю, і зараз я є членом
Товариства любителів спорту, де можу дізнатися більше про фізичну культуру.
Більше того, у мене також є цінний досвід роботи в галузі спорту.
Працюючи в футбольній команді, я мав нагоду побачити й відчути, як це
взаємодіяти у середовищі команди, що має швидко взаємодіяти для досягнення
результату. За мою наполегливу працю та чудові результати я був нагороджений
званням «Футболіст місяця», що стало неймовірним задоволенням за всі зусилля
та відданість, які я доклав.
За результатами участі у футбольних змаганнях розвинув широкі знання в
галузі спорту, анатомії та багато якостей, які допомагають мені не тільки бути
спортсменом, але й в майбутньому навчати молодь фізичній культурі. Мені
надзвичайно імпонує девіз університету «Майбутнє починається з тебе», адже
сам відповідально ставлюся до власних вчинків, звик брати на себе
відповідальність за свої дії та розуміти вплив своєї роботи на майбутні
досягнення.
У мене є амбіції представляти честь МДУ у футбольних змаганнях команд
різних університетів, мрію потрапити в національну збірну, що допоможе мені
отримати визнання, а також позитивно впливатиме на імідж МДУ.
Щиро дякую за Вашу увагу до мого мотиваційного листа. З нетерпінням
чекаю від Вас позитивної відповіді.
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