
 Додаток 5 до Правил прийому до 

Національного університету фізичного 

виховання і спорту України в 2022 році 

 

ВИМОГИ  

до мотиваційного листа вступника  

в Національний університет фізичного виховання і спорту України  

 

Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація 

про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність) 

Національного університету фізичного виховання і спорту України. Де мають бути зазначені 

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.  

 

Зміст мотиваційного листа повинен відповідати таким вимогам: 

1. Лаконічність (зазначаються лише важливі факти, деталі, цифри).  

2. Розділення тексту на окремі абзаци, кожен з яких має містити певну завершену думку.  

3. Використання в тексті простих речень для легкості  їх сприйняття. 

4. Неприпустимість емоцій – текст має викладатися інформативно та коректно. 

5. Недопущення порушення загальноприйнятих норм моралі та етики. 

 

Структура мотиваційного листа: 

1. Адресна частина розміщується  у верхньому правому куті листа за такою формою: 

 

 Ректору НУФВСУ, професору 

Імасу Є.В. 

П.І.Б. вступника 

Адреса вступника 

Поштовий індекс 

Електронна адреса 

Контактний номер мобільного 

телефону 

 

2. Вступна частина, де зазначаються: аргументація обрання Національного університету 

фізичного виховання і спорту України для здобуття вищої освіти, мотиви обрання 

відповідної спеціальності та спеціалізації, очікувані результати від навчання в 

університеті, перспективи професійного розвитку. 

3. Основна частина, де зазначаються: результати успішності з певних предметів 

(дисциплін), які пов’язані з обраною спеціальністю та спеціалізацією;  особисті якості, 

що сприятимуть успішному навчанню в університеті; власні здобутки в освітніх 

олімпіадах, майстер-класах, наукових проектах, волонтерських проектах, спортивних 

заходах (скан-копії (фотокопії) підтвердних документів надсилаються на електронну 

адресу ml_nupesu@i.ua   в день подання електронної заяви, в темі листа необхідно 

mailto:ml_nupesu@i.ua


вказати П.І.Б. вступника та обрану освітню програму); переваги вступника для 

успішного навчання за обраною спеціальністю та спеціалізацією (в тому числі, вид 

спорту, яким займається вступник, наявний спортивний розряд чи звання, найвищі 

спортивні досягнення). 

4. Заключна частина. Узагальнення причин обрання Національного університету 

фізичного виховання і спорту України, спеціальності та спеціалізації.   

 

Вимоги до оформлення мотиваційного листа:  

1. Лист викладається друкованим текстом (використовується текстовий редактор Word: 

шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14 пт, міжрядковий інтервал 1,5),  в обсязі не 

більше 2000 знаків (з пробілами). 

2. Встановлюються поля таких розмірів: ліве – не менше 20 - 25 мм, праве - не менше 10 

мм, верхнє - не менше 20 мм, нижнє – не менше 10 мм. 

3. Не допускається наявність в тексті орфографічних та стилістичних помилок.  

 


