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ВИМОГИ до МОТИВАЦ1йНИХ ЛИСТ1В ВСТУПНИК1В

нАц1онАльного ун1вЕрситЕту хАрчових тЕхнолог1й
у 2022 роц1
Вимоги до мотивацiйних листiв вступникiв Нацiонального унiверситету харчових

технологiй

(далi

-

Вимоги)

розробленi

приймальною

комiсiсю

Нацiонального

унiверситету харчових технологiй» (далi - Приймальна комiсiя) вiдповiдно до
законодавства Укра.і.ни, зокрема Порядку прийому на навчання для здобуття вищо.і. освiти
в 2022 роцi, затвердженому наказом Мiнiстерства освiти i науки Укра.і.ни вiд 27 квiтня
2022 року № 392, заресстрованому в Мiнiстерствi юстицi.і. Укра.і.ни о3 травня 2022 року за

№ 487/37823 (далi -Порядку прийому).

Цi вимоги визначають механiзм подачi, вимоги до оформлення та змiсту, порядок
розгляду та рейтингування мотивацiйних листiв вступникiв Нацiонального унiверситету
харчових технологiй.

1.

ЗАГАЛЬН1 ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Мотивацiйний лист -викладена вступником письмово у довiльнiй формi
iнформацiя про його особисту зацiкавленiсть у здобуттi освiти за певною освiтньою
програмою (спецiальнiстю) певного освiтнього (освiтньо-наукового) ступеня закладу
освiти та визнача€ коло професiйних iнтересiв i рiвень мотивацi.і. до здобуття освiти,
власнi сильнi та слабкi сторони.
1.2.

Результати

розгляду

мотивацiйних

листiв

використовуються

для

впорядкування вступникiв у рейтинговому списку у випадку однакових конкурсних балiв
та iнших показникiв конкурсного вiдбору, а також при побудовi рейтингового списку
вступникiв без конкурсних балiв.
1.3.

Розгляд мотивацiйних листiв здiйсню€ться без присво€ння .і.м конкурсних

балiв.

2. ВИМОГИ дО МОТИВАЦ1йНОГО ЛИСТА:
2.1. Вимоги до оформлення тексту мотивацiйного листа:
> Обсяг -одна-двi сторiнки;
- формат сторiнки-А4;
- шрифт -ТimеS NeW Rоmап;
-розмiр (кегль) шрифту-14;
-мiжрядковий iнтервал -1,0;
- поля,зусiхбокiв-2см;
-абзац (вiдступ)-1,25 см;

- вирiвнювання -по ширинi.
> Мова -укра.і.нська.
2.2.

Мотивацiйний лист вступника повинен мiстити такi складовi частини:

Представлення:
-

вiдомостi про адресата, як отримувача листа (назва закладу освiти /

навчального пiдроздiлу) та вступника (прiзвище, iм'я, по батьковi, адреса

проживання, контактна iнформацiя) - розташову€ться у правому верхньому
кутi листа;
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-

назва «Мотивацiйний лист».

Основна частина:
-

найменування обрано.і. освiтньо.і. програми (спецiальностi), певного освiтнього
(освiтньо-наукового) ступеня, закладу освiти;

-

який заклад освiти закiнчив;

-

який освiтнiй / освiтньо-професiйний / освiтньо-квалiфiкацiйний / освiтньонауковий рiвень / ступiнь у якому закладi освiти за якою спецiальнiстю вже
здобутий (якщо €);

досягнення у навчаннi (успiшнiсть, вивчення профiльних дисциплiн, та рiвень
•і.х засвоення, знання iноземно.і. мови);
iсторiя вибору освiтньо.і. програми (спецiальностi) та закладу освiти;

основнi сильнi якостi вступника, що будуть корисними у перiод подальшого
навчання за фахом;
iнформацiя про набутi соцiальнi навички, важливi для здобуття обрано.і.
спецiальностi (волонтерська дiяльнiсть; участь у заходах, спрямованих на

формування активно.і. громадянсько.і. позицi.і., здорового способу життя,
екологiчно.і.,
емоцiйно-етично.і.
культури,
стресостiйкостi),
спортивнi

досягнення, захоплення тощо;
плани розвитку вступника у процесi професiйного становлення.
ВИСНОВКИ:

-

очiкуванi результати - яким чином обрана освiтня програма (спецiальнiсть)
допоможе реалiзацi.і. всту11ника у професiйному жиhi, якi результати навчання
очiкус вступник для успiшного розвитку.

з. подАння мотивАц1йного листА
3.1. Мотивацiйний лист подасться вступником разом i3 заявою про допуск до
участi у конкурсному вiдборi (далi - заявою) на певну конкурсну пропозицiю - освiтню
програму (спецiальнiсть), форму здобуття освiти, курс.

3.2.

Мотивацiйний лист завантажусться в електронний кабiнет вступника пiд час

подання заяви в електроннiй формi.
3.3. Мотивацiйний лист може подаватися в паперовiй формi разом i3 заявою, що
подаеться в паперовiй формi у передбачених Порядком прийому випадках.
3.4.

Приймальна комiсiя розглядас заяви та документи вступника i в разi

неподання мотивацiйного листа приймас рiшення про вiдхилення заяви у зв'язку з
вiдсутнiстю повного пакету документiв, визначених Порядком прийому, та вiдмову щодо
участi в конкурсному вiдборi.
3.5. додатки пiдтверджуючих матерiалiв до мотивацiйного листа можуть
прийматися на електроннi поштовi скриньки структурних пiдроздiлiв Приймально.і.
комiсi.і., розмiщенi на сайтi унiверситету.

У разi надсилання пiдтверджуючих матерiалiв до мотивацiйного листа на поштову
скриньку структурного пiдроздiлу Приймально.і. комiсi.і. вступник у темi листа обов'язково
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пропису€ «Мотивацiйний лист» та вказу€ сво€ прiзвище, iм'я, по батьковi, а у текстi листа
зазнача€ освiтню програму (спецiальнiсть) та форму навчання (денна / заочна) на яку

подана заява про допуск до участi у конкурсному вiдборi i мотивацiйний лист, до якого
додаються матерiали.

4.
-

КРИТЕРП РОЗГЛЯдУ МОТИВАЦ1йНИХ ЛИСТ1В

лаконiчнiсть змiсту;

- дотримання офiцiйно-дiлового стилю;
-

чiтка структурованiсть мотивацiйного листа;

-

цiлiснiсть, логiчнiсть та послiдовнiсть викладу;

- повнота iнформацi.і. про вступника;
- правильнiсть найменувань обрано.і. освiтньо.і. програми (спецiальностi), певного
освiтнього (освiтньо-наукового) ступеня, закладу освiти, на якi плану€ться вступ;
- наведенi досягнення у навчаннi вiдповiдають обранiй за заявою освiтнiй програмi
(спецiальностi), певного освiтнього (освiтньо-наукового) ступеня, закладу освiти, на
якi плану€ться вступ;

-

наявнiсть успiшних академiчних результатiв з певних предметiв, якi пов'язанi з

обраною освiтньою програмою (спецiальнiстю);
- високi досягнення в навчаннi по€днуються з участю в предметних олiмпiадах та
конкурсах (участi в науковiй роботi);

-

наявнiсть досягнень у навчаннi, якi виходять за межi освiтнiх програм освiтнього
рiвня / ступеня, на основi якого здiйснюватиметься вступ;

- знання iноземно.і. мови та досвiд участi в мiжнародних про€ктах;
- наявнiсть принаймнi одного доречного прикладу iз власного життя або подi.і. з
суспiльно-полiтичного життя, що спонукали до обрання освiтньо.і. програми
(спецiальностi);

- поiнформованiсть вступника про обрану освiтню програму;
- наявнiсть роздумiв щодо правильностi професiйного самовизначення;
-

наявнiсть роздумiв щодо здатностi до самореалiзацi.і. у професi.і.;

- наявнiсть

обгрунтованого

бачення

себе

у

перспективi

як

успiшного,

конкурентоспроможного фахiвця ;
-наявнiсть досвiду громадсько.і. активностi, спортивних досягнень;
-

виявлено здатнiсть до iнтерпретацi.і. iдей, позицiй, фактiв, реалiй, ситуацiй як

регуляторiв соцiально.і. поведiнки, процесу професiйного становлення;
- наявнiсть зв'язкiв зроблених висновкiв з наведеними аргументами та прикладами;

- висновки органiчно пов'язанi з аргументами й прикладами;
-

очiкуванi результати с особисто
професiйного становлення;
оригiнальнiсть викладеного матерiалу;

значущими

щодо

майбутнього

процесу

- якiсть мовного оформлення.
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5.

ПОРЯдОК РОЗГЛЯдУ ТА РЕйТИНГУВАННЯ МОТИВАЦ1йНИХ ЛИСТ1В

Мотивацiйнi листи вступникiв розглядаються структурним пiдроздiлом
Приймально.і. комiсi.і. - комiсi€ю з розгляду мотивацiйних листiв (далi - Комiсiсю), склад
яко.і. затверджу€ться головою Приймально.і. комiсi.і.. до складу Комiсi.і. можуть входити
науково-педагогiчнi (педагогiчнi) працiвники закладiв освiти, науково-дослiдних установ
представники роботодавцiв.

Комiсiя проводить засiдання (може проводитися онлайн засiдання засобами
корпоративного зв'язку), на якому розглядас мотивацiйнi листи, визнача€ .і.х вiдповiднiсть
встановленим критерiям.

Рейтинговий список вступникiв Комiсiя формус виключно за результатами
розгляду мотивацiйних листiв. Впорядкування вступникiв у рейтинговому списку
здiйсню€ться простою бiльшiстю голосiв членiв Комiсi.і.
Рiшення Комiсi.і. вважа€ться легiтимним, якщо у засiданнi брало участь не менше
половини членiв .і-і. складу.

У рейтинговому списку вступникiв зазначаються: ступiнь вищо.і. освiти,
спецiальнiсть, назва конкурсно.і. пропозицi.і., форма здобуття освiти, освiтнiй рiвень

(ступiнь) на основi якого може здiйснюватися прийом на вiдповiдну конкурсну
пропозицiю; прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi) вступника.
Рейтинговий список вступникiв за результатами розгляду мотивацiйних листiв
пiдпису€ голова Комiсi.і. i всi члени Комiсi.і., якi брали участь у засiданнi.
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