
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ ректора університету 

19 травня 2022 року № 91 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про мотиваційний лист вступника до  

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про мотиваційний лист вступника (далі – Положення) 

регламентує порядок подачі, вимоги щодо оформлення та порядок оцінювання 

мотиваційних листів для вступників на здобуття освітнього ступеня 

бакалавр/магістр під час вступу до Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя (далі – Університет).  

1.2. Положення розроблене приймальною комісією Університету 

відповідно до  Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 

році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 

2022 року № 392 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 травня 

2022 р. за № 487/37823 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і 

науки України від 02 травня 2022 року № 400) та Правил прийому до 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя в 2022 році (далі 

– Правила прийому), затверджених наказом ректора № 91 від 19.05.2022 р., 

Положення про приймальну комісію Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя (далі – Приймальна комісія), затвердженого наказом 

ректора № 30 від 31.01.2017 р. 

1.3.  Мотиваційний лист – це документ, що складається і подається 

вступником для навчання за освітнім рівнем «бакалавр» в Ніжинському 

державному університеті імені Миколи Гоголя, у якому пояснюються 

причини, через які вступник вважає себе найкращим кандидатом для вступу 

на відповідну освітню програму, визначає коло професійних інтересів і рівень 
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мотивації до навчання. Це спосіб пізнати вступника більш цілісно і 

персоналізовано, зрозуміти, чому саме він повинен стати здобувачем вищої 

освіти.  

1.4.  Мотиваційний лист вступника для навчання на освітньому рівні 

«магістр» має обґрунтувати рішення особи навчатися за конкретною 

освітньою програмою,  надавати аргументовану інформацію про готовність до 

навчання та подальше використання отриманої освіти у професійній 

діяльності.  

1.5.  Мотиваційний лист є обов’язковим документом вступників 2022 

року при вступі до Університету і використовуватиметься тільки для 

рейтингування вступників.  

1.6.  Відповідальність за організацію роботи щодо порядку отримання та 

розгляду мотиваційних листів для вступників, дотримання встановленого 

порядку збереження документів, оприлюднення результатів його оцінювання 

(рейтингування) на вебсайт покладається на голову Приймальної комісії. 

 

2. ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА 

2.1. Мотиваційний лист оформляється як суцільний структурований 

текст у електронному (або рукописному, як виняток) вигляді. Текст необхідно 

набирати шрифтом Times New Roman; розмір кегля – 14; інтервал між рядками 

– 1,5. Текст не потрібно перевантажувати маркерами, курсивом, іншими 

шрифтами. Поля на сторінках розміщуються так: ліворуч – 30 мм, праворуч –

10 мм, зверху – 20 мм, знизу – 20 мм. Кількість сторінок не повинна 

перевищувати двох. 

2.2. Мова написання – державна, з дотриманням ділового стилю. 

2.3. Основні вимоги до написання: 

- зміст повинен бути лаконічним з коротким викладом думок; 

- чітка структура;  

- неприпустимість емоцій; 

- грамотність. 



3 
 

2.3. Структура мотиваційного листа повинна містити:  

✔ «шапку»;  

✔ звертання; 

✔ вступ; 

✔ основну частину; 

✔ заключну частину. 

«Шапка» – частина листа, де містяться відомості про адресата (назва 

Університету, прізвище та ініціали особи, якій адресується лист) та адресанта 

(прізвище, ім’я, по батькові, адреса для кореспонденції та електронна адреса, 

телефонний номер) – яка розташовується в правому верхньому куті листа. 

Шанобливе звертання є важливою складовою мотиваційного листа. 

Воно надає листу офіційного характеру та привертає увагу адресата 

(наприклад: «Шановний Василю Михайловичу!»). Звертання зазвичай 

виділяється напівжирним шрифтом та/або курсивом і вирівнюється по центру.  

Через один рядок після звертання розміщується вступ, який є першим 

абзацом листа. У цьому абзаці викладається його мета і причина написання 

(наприклад: «Звертаюся до Вас у зв’язку з…»). У цій частині варто коротко 

пояснити, чому вступник обрав саме цей університет і як, на його думку, 

навчання в університеті сприятиме його професійному розвитку.  

В основній частині описуються факти, які зможуть позитивно вплинути 

на розв'язання питання про зарахування на навчання. Дивлячись на академічні 

та соціальні здобутки, навички й здібності вступника, приймальна комісія 

може схилитися до думки, що він буде успішним студентом.  

Ця частина починається з другого абзацу мотиваційного листа та може 

складатися з двох-трьох абзаців. Як логічне продовження вступної частини 

листа, її можна розпочати з опису інтересу до певної галузі знань, навчальних 

предметів, захоплень та професійних намірів тощо. Така інформація свідчить 

про те, що вступник усвідомлює, яку спеціальність чи освітню програму 

обирає, яку професію хоче здобути, і що навчання допоможе йому стати 
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хорошим фахівцем в обраній сфері. Саме в цьому абзаці вступник доводить, 

що він є вмотивованою особою. 

У наступному абзаці вступнику потрібно описати: 

● свої здобутки, що будуть корисними для навчання за фахом (успіхи в 

навчанні, участь у проєктах і майстер-класах, олімпіадах, конкурсах,  

предметних факультативах, гуртках та інше); 

● здобуті знання та навички, які допоможуть у навчанні на обраній 

спеціальності; 

● хороші академічні результати з певних предметів, які пов’язані зі 

спеціальністю чи освітньою програмою та ін.  

Важливою складовою мотиваційного листа може бути інформація про 

соціальні навички, необхідні для здобуття окремих професій та подальшої 

успішної роботи за фахом (наприклад, психологом, педагогом, юристом, 

менеджером тощо).  

Заключна частина має завершуватися маленьким підсумком на два-три 

речення, які мають підтверджувати готовність вступника навчатися і вказують 

на його впевненість у правильному виборі освітньої програми чи 

спеціальності. 

Зразок оформлення мотиваційного листа подано у Додатку 1. 

 

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА 

Основними критеріями оцінювання мотиваційного листа є: 

- чітка структура; 

- аргументоване обґрунтування вибору Університету та спеціальності 

(освітньої програми); 

- перспективи застосування одержаних знань та реалізації себе у 

майбутній професійній діяльності; 

- грамотність; 

- точність і лаконічність викладу думок. 
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4. ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ МОТИВАЦІЙНИХ ЛИСТІВ 

4.1. Мотиваційні листи подаються до Приймальної комісії 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя відповідно до 

затверджених Правил прийому: 

1) шляхом завантаження до електронного кабінету вступника; 

2) або шляхом надсилання на офіційну електронну адресу Університету 

ndu@ndu.edu.ua електронного файлу (сканованої копії, фотокопії) 

мотиваційного листа. У темі електронного листа вступник зазначає: 

«Мотиваційний лист», вказавши своє прізвище, ім’я, по батькові, а в 

тексті листа – спеціальність; 

3) або особисто (у разі подання документів у паперовому вигляді) до 

Приймальної комісії.  

4.2. Мотиваційні листи розглядаються комісією відповідно до порядку 

надходження. Оприлюднення результатів (рейтингового списку вступників) – 

відповідно до Правил прийому. 

 

5. РОБОТА КОМІСІЇ З ОЦІНЮВАННЯ МОТИВАЦІЙНИХ ЛИСТІВ 

5.1. Склад Комісії з оцінювання мотиваційних листів, затверджується 

Головою Приймальної комісії Університету з-поміж членів Приймальної 

комісії.  

5.2. Після отримання від відповідальної особи відповідних електронних 

файлів (сканкопій, фотокопій) мотиваційного листа Комісія проводить 

засідання, на якому розглядає мотиваційні листи. 

5.3. Результати оцінювання (розгляду) мотиваційних листів фіксуються 

у вигляді рейтингового списку вступників, який передається відповідальному 

секретарю Приймальної комісії Університету. 

5.4. Затвердження рейтингового списку вступників за результатами 

розгляду мотиваційний листів приймається простою більшістю членами 

Комісії. 

 

mailto:ndu@ndu.edu.ua
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6. ПРАВА ВСТУПНИКА 

6.1. Усі спірні питання, пов’язані з рейтингуванням за мотиваційним 

листом вступників вирішуються на засіданні Апеляційної комісії за 

відповідною заявою вступника. 

 

Схвалено Вченою радою університету 

      19 травня 2022 p., протокол № 12 
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Додаток 1 

Зразок мотиваційного листа для вступу на освітньо-професійні 

програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальностей 

014.01 Середня освіта (українська мова і література); 035.01 Філологія 

(Українська мова та література) 

 

Голові Приймальної комісії 

Ніжинського державного університету  

імені Миколи Гоголя 

Самойленку  О. Г. 

Василенка Максима Петровича, 

м. Чернігів, вул. Шевченка, б.7, кв. 45, 

vasylenko2005@gmail.com 

066 457 88 90;  073 234 56 71 

 

Шановний Олександре Григоровичу! 

 

Цього року я закінчив навчання в «Назва школи» та хотів би вступити на 

навчання до Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя на 

бакалаврську програму зі спеціальності 014.01 Середня освіта (українська 

мова і література) (035 Філологія). 

Я завжди вважав, що люди можуть бути успішними або навіть дуже 

успішними лише в тих сферах, які їм імпонують найбільше. Рідна мова та 

література – це та царина, яка мені дуже подобається, тому я хочу вивчати 

філологічні дисципліни, дізнаватися більше про творчість українських 

письменників, їхню долю, а також поринути в таїну рідного слова. Я дуже 

хотів би мати можливість поглиблено вивчати українську мову та літературу, 

покращити свої знання з філології. 

Я переконаний, що вивчення української мови та літератури у Вашому 

університеті забезпечить мені повне розуміння підґрунтя наукових методів і 

mailto:vasylenko2005@gmail.com
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теорій у філологічній царині та значно збагатить мої знання та навички. Я 

прагнутиму до набуття нових знань, що сприятиме підготовці до будь-яких 

індивідуальних чи колективних філологічних досліджень (проєктів). 

Знайомство на сайті університету з професорсько-викладацьким складом 

кафедр ННІ філології, перекладу та журналістики переконує, що здобути ці 

знання та навички я зможу саме  в Ніжинському державному університеті 

імені Миколи Гоголя, який має славетну історію і є одним із найстаріших 

університетів в Україні й знаним в усій Європі. 

Протягом навчання в школі я зрозумів, що найбільше мені подобаються 

уроки української мови та літератури. Підготовка до цих занять була для мене 

приємною та цікавою, що й стало підставою для обрання фаху. У школі я мав  

високі бали (оцінки) з української мови та літератури, а тому часто брав участь 

у конкурсах та олімпіадах. Я посів  перше місце на «назва 

конкурсу/олімпіади/змагання» у 2018 році та друге місце на «назва 

конкурсу/олімпіади/змагання» у 2019 році. 

У школі я допомагав  учителю української мови та літератури в 

підготовці та проведенні засідань гуртка, факультативних занять, а також 

пояснював своїм однокласникам складні випадки слововживання, 

наголошування та правопису, намагаючись викласти сутність правила 

дохідливо, на основі цікавих прикладів. Під керівництвом учителя (учительки) 

української мови та літератури я виконував науково-дослідну роботу для 

Малої академії наук. За порадою мого вчителя (моєї вчительки) я прочитав  

багато цікавої літератури з мовознавства та літературознавства. Особливо мені 

сподобалися  такі праці: «назва книг та імена авторів». Тому я й вирішив  

продовжити навчання в навчально-науковому інституті філології, перекладу 

та журналістики,  поглибити свої знання з мовознавства та літературознавства. 

Я розумію, що навчання в  Ніжинському державному університеті імені 

Миколи Гоголя вимагатиме від мене значних зусиль, сумлінності та 

наполегливості, проте я буду прагнути набути максимум нових знань та 

досвіду. 
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Я щиро сподіваюся, що Ви ознайомитеся з текстом мого листа й 

позитивно оціните мою кандидатуру щодо навчання у Вашому університеті в 

ННІ філології, перекладу та журналістики за  спеціальністю 014.01 Середня 

освіта (українська мова і література) (035 Філологія). 

З повагою Максим Василенко. 

 

 

Зразок мотиваційного листа для вступу на освітньо-професійну 

програму другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 

035.01 Філологія (українська мова і література) та спеціальності 014.01 

Середня освіта (українська мова та література) 

Голові Приймальної комісії 

Ніжинського державного університету  

імені Миколи Гоголя 

Самойленку  О. Г. 

Нестерук Валентини Олександрівни, 

с. Іржавець Ічнянського району,  

вул. Шевченка, 7,  

vnesteruk@gmail.com 

097  457 88 90;  050 234 56 71 

 

Шановний Олександре Григоровичу! 

 

Цього року я закінчила навчання в «Назва університету», отримала 

диплом бакалаврського ступеня за спеціальністю «назва», кваліфікацію 

«назва» та хотіла б вступити на навчання до Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя на магістерську програму зі спеціальності 

035 Філологія (українська мова і література) та спеціальності 014 Середня 

освіта (українська мова та література). 

mailto:vnesteruk@gmail.com
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Навчаючись на факультеті «назва», я зрозуміла, що українська мова та 

література – це моє покликання. Я дуже зраділа, коли дізналася про 

можливість вступу до ЗВО на магістерську програму зі спеціальності 035 

Філологія (українська мова і література) /спеціальності 014 Середня освіта 

(українська мова та література), а також про можливість у майбутньому 

здобути освіту на третьому (освітньо-науковому) рівні в галузі лінгвістики у 

Вашому університеті.  

Навчання на бакалаврській програмі допомогло мені зрозуміти ключові 

принципи накопичувальної модульно-рейтингової системи, що передбачає 

оцінювання всіх видів аудиторної та позааудиторної освітньої діяльності 

(поточний, модульний, підсумковий контроль); специфіку підготовки до 

виконання  модульних контрольних робіт, тестування, складання заліків та 

усних і письмових іспитів.  

Упродовж чотирьох років навчання на бакалаврській програмі я 

працювала в проблемній  науковій групі «Назва», опублікувала (підготувала) 

статтю, але не встигла завершити наукову роботу й подати її на 

Всеукраїнський конкурс студентських робіт. У мене була мрія доопрацювати 

її текст і взяти участь у конкурсі. Я  відчула й зрозуміла: наукова робота з 

української мови та /або літератури для мене є приємною та цікавою, що й 

стало підставою для обрання фаху (українська мова та/або література) й 

подальшого навчання на магістерській програмі. 

На сайті університету я дізналася, що магістерські програми зі 

спеціальності 035 Філологія (українська мова і література) та  спеціальності 

014 Середня освіта (українська мова та література) надзвичайно цікаві й 

перспективні, оскільки випускник матиме змогу широкого працевлаштування 

(філолог, лінгвіст, перекладач, літературознавець; викладач середніх 

навчальних закладів, асистент, викладач закладу вищої освіти; редактор, 

коректор, журналіст мультимедійних видань засобів масової інформації; 

керівник підрозділів з реклами та зв’язків із громадськістю, менеджер із 

реклами,  менеджер в освіті; лаборант наукового підрозділу, організатор 
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громадських заходів, організатор концертів і лекцій, екскурсовод, оргсекретар 

(організації, союзу, федерації), секретар адміністративний, секретар комітету 

(організації, підприємства, установи) та ін.). Це для мене надзвичайно 

важливо. 

Я переконана, що вивчення української мови та літератури у Вашому 

університеті на магістерській програмі стимулюватиме мене  до вирішення  

свіжих та актуальних проблем у галузі лінгвістики та літературознавства, а 

процеси професійної діяльності,  навчання будуть змістовними й цікавими, 

передбачатимуть проведення ґрунтовних досліджень, використання  

інноваційних методологій і методик, міститимуть конкретні рекомендації 

щодо підготовки наукової магістерської роботи або окремих творчих проєктів. 

Я усвідомлюю, що навчання в  Ніжинському державному університеті 

імені Миколи Гоголя вимагатиме від мене значних зусиль, сумлінності та 

наполегливості, проте я буду прагнути набути максимум нових знань та 

досвіду. 

Я щиро сподіваюся, що Ви ознайомитеся з текстом мого листа й 

позитивно оціните мою кандидатуру щодо навчання у Вашому університеті в 

ННІ філології, перекладу та журналістики на освітньо-професійній програмі 

другого (магістерського) рівня зі спеціальності 035 Філологія (українська мова 

і література) / спеціальності 014 Середня освіта (українська мова та 

література).  

З повагою Валентина Нестерук. 

 

Шановні вступники! Не копіюйте текст цього листа і не 

використовуйте його при вступі до Університету. Пам’ятайте, що успішний 

мотиваційний лист – це завжди ваша особиста історія, що розповідає саме 

про вас та відображає вашу зацікавленість у вступі на ту чи іншу 

спеціальність Університету.  

 

 


