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ПОЛОЖЕННЯ 

  

про зміст, вимоги, порядок розгляду та допуск до участі в конкурсі  

мотиваційних листів щодо вступу 2022 р. на навчання   

до магістратури  за спеціальністю 035 Філологія,   

освітня програма «Переклад (англійська та друга іноземна мова)» 
 

Мотиваційний лист – викладена вступником письмово в довільній формі 

інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму 

(спеціальність, до закладу освіти) та відповідні очікування, про досягнення в навчанні 

та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони. До мотиваційного листа в 

разі потреби вступник може додати (зокрема в електронній формі) матеріали, що 

підтверджують викладену інформацію (відповідно до Порядку прийому на 

навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, затвердженого наказом № 392  

Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2022 року (зі змінами, внесеними  

наказом Міністерства освіти і науки від 02 травня 2022 року № 400) та зареєстрованих  

у  Міністерстві юстиції України  03 травня  2022 року за  № 487/37823).  

 

І. Вимоги до оформлення й змісту мотиваційного листа  

1. Мотиваційний лист має бути складено державною мовою.  

2. Обсяг – до 2 сторінок (близько 500 слів) рукописного чи друкованого тексту  (пря-

мий шрифт Times New Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал – 1,5).  

3. Мотиваційний лист має містити обґрунтовані підстави:  

3.1 зацікавленість у навчанні за освітньою програмою «Переклад (англійська та друга 

іноземна мова)»; 

3.2 причини, що спонукають продовжити навчання для здобуття ступеня магістра;  

3.3 загальна оцінка кандидатом власного професійного розвитку та освітньої траєкто-

рії – здатність навчатися за обраною освітньою програмою (зокрема інформація про 

успіхи та досягнення в галузі перекладу, про наявну професійну підготовку або досвід 

професійної, волонтерської, соціальної діяльності);  

3.4 перспективи застосування здобутих знань у майбутній професійній діяльності.  

 

ІІ. Критерії оцінювання мотиваційного листа   

1. Грамотність мовного оформлення.  

2. Відповідність вимогам до оформлення та змісту.  

3. Вияв зацікавленості навчанням за освітньою програмою «Переклад (англійська та 

друга іноземна мова)» та здобуттям ступеня магістра.  



4. Академічні, професійні та інші досягнення, що відповідають змісту та вимогам 

освітньої програми.  

5. Бачення перспектив застосування здобутих знань у майбутній професійній діяль-

ності. 

 

ІІІ. Порядок розгляду мотиваційних листів та допуску їх до участі в конкурсі  

Вступник подає мотиваційний лист разом із заявою, лист є обов’язковим для 

допуску до участі в конкурсному відборі.   

Протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви, але не пізніше наступного 

дня після завершення прийому документів, Приймальна комісія розглядає заяви та 

документи вступників, у тому числі й мотиваційні листи (відповідно до критеріїв  їх 

оцінювання), і ухвалює рішення про допуск абітурієнтів  до участі в конкурсному 

відборі для вступу на навчання до ХГУ «НУА»,  про що ставиться відповідна 

позначка в ЄДБО.    

Заяву вступника може бути відхилено, якщо поданий мотиваційний лист не 

відповідає зазначеним вимогам.    


