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І. Загальні положення
Одним із критеріїв вступу до закладів вищої освіти є мотиваційний лист.
Відповідно до наказу №392 від 27 квітня 2022 року Міністерства освіти і науки
України «Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році» (зі
змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від
02 травня 2022 року № 400), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
03.05.2022 за № 487/37823 та «Правил прийому на навчання для здобуття вищої
освіти в 2022 році у Львівському національному медичному університеті імені
Данила Галицького», мотиваційний лист буде застосовано для рейтингування
вступників з однаковим конкурсним балом та пріоритетністю (на місця державного
замовлення).
Мотиваційний лист повинен бути поданий разом з електронною заявою на вступ
через електронний кабінет вступника, крім випадків передбачених у Правилах
прийому.
Мотиваційний лист – це документ, що складається та подається власноруч
вступником до Університету, у якому зазначаються причини, через які вступник
вважає себе найкращим кандидатом для вступу на обрану спеціальність (освітню
програму). Завданням вступника є написання мотиваційного листа так, щоб
приймальна комісія Університету звернула на нього увагу, виділила серед усіх інших
вступників, зацікавилася.
ІІ. Подання та розгляд мотиваційних листів
1. Мотиваційний лист завантажується через електронний кабінет вступника у
визначені Правилами прийому терміни або подається у паперовому вигляді у
визначених у Правилах прийому випадках.
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2. Подача мотиваційного листа є обовʼязковою умовою для допуску вступника
до участі в конкурсному відборі. Вступник може подавати один і той самий
мотиваційний лист на різні конкурсні пропозиції.
3. Відповідно до Правил прийому до Львівського національного медичного
університету

імені

Данила

Галицького

мотиваційний

лист

розглядається

приймальною комісією Університету та затверджується її рішенням.
4. Результат розгляду мотиваційних листів використовується для формування
рейтингового списку вступників.
ІІІ. Вимоги до мотиваційних листів
1. Мотиваційний лист – це своєрідне есе, обсягом 1-2 сторінки формату А4, що
виконане у редакторі Word, із застосуванням класичного для ділового стилю 14 кегля
Times New Roman з інтервалом 1,5. Текст варто розбити на абзаци.
2. Структура мотиваційного листа повинна містити «шапку», вступ, основну та
заключну частини.
«Шапка» має містити інформацію про адресата (Ректор Університету, адресу) та
адресанта (прізвище, імʼя, по батькові, адреса вступника, e-mail, контактний
телефон), яка розташовується у правому верхньому куті листа.
У Вступі вступнику слід обґрунтувати чому саме він обирає Львівський
національний медичний університет імені Данила Галицького для здобуття вищої
освіти. Розтягувати вступну частину не варто.
Основна частина – це розповідь про себе. Мета – розкрити себе як особистість.
Що спонукало до вступу на спеціальність галузі знань «22 Охорона здоровʼя».
Потрібно якомога краще розкрити свої знання щодо майбутньої спеціальності. Мова
викладення матеріалу повинна бути професійною. Краще не використовувати
шаблонні речення, а бути нестандартними в подачі інформації. Також в основній
частині потрібно «прорекламувати» себе, тобто розповісти про особисті якості.
Потрібно зробити акцент на своїх сильних сторонах і таким чином довести, що
саме ви достойні отримати таке бажане місце серед вступників Львівського
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національного медичного університету імені Данила Галицького. Також, потрібно
наголосити на своїх цілях та способах їх досягнення.
У Заключній частині потрібно підсумувати все вище сказане. Розказати про
плани на майбутнє, ким вступник мріє працювати та як планує будувати кар’єру.
IV. Критерії оцінювання мотиваційних листів
1. Під час розгляду мотиваційного листа враховуються наступні критерії:
- вмотивованість вступника для здобуття вищої освіти у Львівському
національному медичному університеті імені Данила Галицького;
- професійна орієнтованість на спеціальності галузі знань «22 Охорона
здоровʼя»;
- змістовність наведених аргументів та логіка їх викладення;
- особистісні якості вступника, які необхідні для здобуття вищої освіти за
спеціальністю галузі знань «22 Охорона здоровʼя»;
- структурованість листа;
- оригінальність викладення матеріалу.
2. Критерії оцінювання мотиваційних листів оприлюднюються на вебсайті
Університету не пізніше 1 червня.

Голова комісії
з оцінки мотиваційного листа

Ігор ДЕРЖКО
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