
 
ПЗВО «КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

 
 

 
Затверджено наказом 

президента КиМУ № 069 
від 01 травня 2023 року 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ ВСТУПНИКА ДО 

 ПЗВО «КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2023 

  



ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ ВСТУПНИКА ДО 

 ПЗВО «КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 
 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Положення про мотиваційний лист вступника (далі – Положення) 

розроблене Приймальною комісією ПЗВО  «Київський міжнародний 

університет» (далі – Приймальна комісія) відповідно до Порядку прийому на 

навчання для здобуття вищої освіти у 2023 році, затвердженому наказом 

Міністерства освіти і науки України № 276 від 15 березня 2023 року, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2023 року за 

№519/39575 та  Правил прийому на навчання до ПЗВО «Київський міжнародний 

університет» у 2023 році (далі – Правила прийому). Положення визначає порядок 

подання, рекомендації щодо оформлення та структури та критерії оцінювання 

мотиваційних листів під час вступу до ПЗВО «Київський міжнародний 

університет» 
1.2. Мотиваційний лист – це викладена вступником письмово у довільній 

формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню 

програму (спеціальність) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та 

інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі 

необхідності вступником може бути додано (в тому числі в електронній формі) 

матеріали, що підтверджують подану в листі інформацію. 
  

ІІ. ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯД МОТИВАЦІЙНИХ ЛИСТІВ 
 2.1. Мотиваційний лист завантажується в електронний кабінет вступника 

під час подання ним заяви в електронній формі. 
2.2. У разі подання  заяви на вступ в паперовій формі, у випадках, 

передбачених Правилами прийому, мотиваційний лист подається разом із заявою 

до Приймальної комісії ПЗВО «Київський міжнародний університет».  
2.3. Подання мотиваційного листа є обов’язковою умовою допуску 

вступника до конкурсного відбору.  
2.4. У випадку подання заяв для вступу на обрану освітню програму 

(спеціальність) за різними формами здобуття освіти вступник може подавати 

один і той же мотиваційний лист.  
2.5. Мотиваційний лист розглядається Приймальною комісією ПЗВО  

«Київський міжнародний університет».  Результати розгляду мотиваційних 

листів затверджуються рішенням Приймальної комісії.  
2.6. Результати розгляду мотиваційних листів використовуються для 

формування рейтингового списку вступників. За умови однакових конкурсних 

балів для впорядкування вступників враховуються  результати розгляду 

мотиваційних листів.  Для здобуття ступеня вищої освіти за освітньою 

програмою «Будівництво» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна 



інженерія» галузі знань 19 «Архітектура та містобудування» побудова 

рейтингового списку здійснюється тільки на основі розгляду мотиваційних 

листів.  
 

ІІІ. СТРУКТУРА МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА 
Структурно мотиваційний лист повинен містити такі складові: 

інформацію про адресата/адресанта, вступ, основну та заключну частини 
3.1 Інформація про адресата/адресанта – частина листа, в якій подаються 

відомості про адресата (ПЗВО «Київський міжнародний університет», посада, 

прізвище та ініціали особи, якій адресується лист) і адресанта (прізвище, ім’я, по 

батькові, адреса для кореспонденції та електронна адреса, номер телефону), яка 

розташовується в правому верхньому куті листа. 
3.2. Вступ – у цій частині коротко пояснюється, чому вступник обрав саме 

ПЗВО «Київський міжнародний університет», звідки дізнався інформацію про 

Університет, і, як, на його думку, навчання в Університеті сприятиме 

професійному розвитку і зростанню. 
3.3. Основна частина починається з другого абзацу мотиваційного листа і 

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

листа, її можна розпочати з характеристики професійних цілей вступника; 
зазначити, що саме його цікавить в обраній ним освітній програмі та майбутній 

професії; ким він себе бачить після завершення навчання тощо. Така інформація 

свідчить про те, що вступник усвідомлює, яку освітню програму обирає, яку 

професію хоче здобути, і що навчання допоможе йому стати компетентним 
фахівцем в обраній галузі. Саме в цьому абзаці вступник доводить, що він є 

вмотивованою особою з чітко визначеною метою. 
У наступному абзаці вступнику потрібно подати: 

 свої здобутки, які будуть корисними для навчання за фахом (успіхи 

в навчанні, участь у проєктах і майстер-класах, володіння іноземними 

мовами,  IT тощо); 
 здобуті знання та навички, які допоможуть у навчанні за обраною 

спеціальністю; 
 позитивні академічні результати з певних навчальних предметів, 

пов’язаних із освітньою програмою тощо. 
3.4. Заключна частина    завершується  підсумком, який свідчить про 

готовність вступника здобувати вищу освіту саме за обраною освітньою 

програмою(спеціальністю) і  впевненість у правильному виборі.  

 

 
IV.ВИМОГИ ДО МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА 

 



4.1. Мотиваційний лист повинен відповідати таким вимогам: 
 текст повинен бути лаконічним, поділеним на абзаци, кожен із яких містить 

певну концепцію; 
 в листі неприпустимим є наявність емоційного відтінку, необхідно 

прагнути стриманості, розважливості, серйозності, практичності;  
 текст повинен бути структурованим; 
 необхідно уникати орфографічних, граматичних і стилістичних помилок. 

4.2. Під час розгляду мотиваційного листа Приймальною комісією будуть 

враховуватись такі чинники:  
 рівень мотивації для вступу в ПЗВО «Київський міжнародний університет» 

на відповідну освітню програму (спеціальність); 
 наявність чіткої структури мотиваційного листа;  
 рівень усвідомлення відповідності якостей вступника вимогам майбутньої 

професії; 
 наявність досягнень, що відповідають змісту і вимогам освітньої програми;  
 наявність/відсутність орфографічних, граматичних і стилістичних 

помилок. 
Додатковим аргументом на користь вступника є: 
 чітке розуміння сутності освітньої програми,  можливостей, які 

використовує ПЗВО «Київський міжнародний університет» для її 

реалізації; 
 обізнаність про функціонування Студентського парламенту КиМУ, 

Наукового товариства здобувачів освіти і молодих вчених, творче, 

спортивне, громадсько-суспільне життя студентів. 
 

V. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ МОТИВАЦІЙНИХ ЛИСТІВ 
5.1. Мотиваційні листи розглядаються і оцінюються приймальною комісією за 

такими критеріями: 
 

№ Критерій Бал 
1.  Рівень мотивації для вступу в ПЗВО «Київський 

міжнародний університет» на відповідну освітню 

програму (спеціальність);  

30 

2.  Наявність чіткої структури мотиваційного листа;  
 

10 

3.  Наявність досягнень, що відповідають змісту і вимогам 

освітньої програми;  
 

10 

4.  Наявність/відсутність орфографічних, граматичних і 

стилістичних помилок. 
 

20 



5.  Чітке розуміння сутності освітньої програми,  

можливостей, які використовує ПЗВО «Київський 

міжнародний університет» для її реалізації; 
 

20 

6.  Обізнаність про функціонування Студентського 

парламенту КиМУ, Наукового товариства здобувачів 

освіти і молодих вчених, творче, спортивне, громадсько-
суспільне життя студентів. 
 

10 

 
5.2.  Подання апеляцій на результати розгляду мотиваційних листів не 

передбачена. 


