


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

спеціальності, рівні та форми здобуття освіти, для вступу на які подається мотиваційний лист) 

– яка розташовується у правому верхньому куті листа. 

Вступ. У цій частині варто коротко пояснити, чому вступник обрав для навчання саме 

Інститут і як, на його думку, навчання в Інституті сприятиме його професійному розвитку і 

зростанню. 

Основна частина. Ця частина починається з другого абзацу мотиваційного листа та 

може складатися з двох-трьох абзаців. Її можна розпочати з характеристики професійних цілей 

вступника, описати, що саме його цікавить в обраній*(-их) ним освітній(-х) програмі (-мах) та 

професії (-ях), ким він себе бачить після завершення навчання тощо. 

У наступному абзаці вступнику потрібно описати: 

• свої здобутки, що будуть корисними для навчання за фахом (успіхи у навчанні, участь 

у проектах і майстер-класах, володіння іноземними мовами та інше); 

• академічні результати з певних предметів, які пов’язані з освітньою програмою та ін. 

Важливою складовою мотиваційного листа може бути інформація про соціальні 

навички, необхідні для здобуття окремих професій та подальшої успішної роботи за фахом. 

Варто описати альтернативні варіанти вибору професії, чому зупинилися саме на цій. 

Можна назвати осіб, які рекомендували навчання в Інституті. 

Заключна частина має завершуватися невеликим підсумком (два-три речення), що 

підтверджує готовність вступника навчатися і вказує на його впевненість у правильному 

виборі освітньої програми. 

2. Обсяг мотиваційного листа – не більше двох сторінок А4. 

 

ІІI. Критерії оцінювання 
 

1. Основними критеріями оцінювання мотиваційного листа є: 

 

Вступ на базі повної загальної середньої освіти  

I. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ – 100 БАЛІВ 

Прізвище, ім’я та по батькові. (1 бал) 

(Є дані – 1 бал. Нема даних – 0 балів) 

Склад сім’ї. (1 бал) 

(Є дані – 1 бал. Нема даних – 0 балів) 

Де, в якій школі і якою мовою здобули повну загальну середню освіту (або в якому 

закладі вищої освіти здобули освітній ступінь, на основі якого проводиться вступ) (2 бали) 

(Де, в якій школі – 1 бал, мова навчання – 1 бал) 



Середній бал додатка до свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти . (48 

балів) 

«12» – 48 балів 

«11» – 45 балів 

«10» – 42 бали 

«9» – 39 балів 

«8» – 36 балів 

«7» – 33 бали 

«6» – 30 балів 

«5» – 27 балів 

«4» – 24 бали 

 

Оцінка в додатку до свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти з предмету, 

визначеного до конкретної спеціальності (Додаток 1) та з одного предмету за вибором 

абітурієнта (2×24 бали, всього 48 балів)  

«12» – 24 бали 

«11» – 23 бали 

«10» – 22 бали 

«9» – 20 балів 

«8» – 19 балів 

«7» – 18 балів 

«6» – 16 балів 

«5» – 15 балів 

«4» – 14 балів

II. МОТИВАЦІЯ – 30 БАЛІВ 

Чому вибрали саме цей заклад? (10 балів – макс. 3 бали за аргумент) 

Чому вибрали саме цю освітню програму? (10 балів – макс. 3  бали за аргумент) 

Які у вас кар’єрні плани? (10 балів – макс. 3 бали за аргумент) 

 

III. ЗДОБУТІ РЕЗУЛЬТАТИ, СФЕРА ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ – 40 БАЛІВ 

Результати предметних (мистецьких, спортивних) змагань, олімпіад за останні 3 навчальні 

роки (2019-20, 2020-21, 2021-22). (максимум 25 балів) 

Призові місця на змаганнях державного рівня – 1 місце – 20 балів, 2 місце – 15 балів, 3 місце – 

10 балів 

Призові місця на змаганнях обласного рівня– 1 місце – 8 балів, 2 місце – 6 балів, 3 місце – 4 бали 

Призові місця на змаганнях районного рівня – 1 місце – 6 балів, 2 місце – 4 бали, 3 місце – 2 бали 

Участь у змаганнях державного рівня – 5 балів 

Участь у змаганнях обласного рівня  – 2 бали 

Участь у змаганнях районного рівня – 1 бал 

Рівень володіння мовами (максимум 15 балів). 

Угорська (сертифікат про володіння іноземною мовою або закінчення школи з угорською 

мовою навчання) – 5 балів 

Українська (сертифікат про володіння іноземною мовою, ЗНО, НМТ, закінчення школи з 

українською мовою навчання) – 5 балів 

Англійська (або інша іноземна мова) (сертифікат про володіння іноземною мовою, ЗНО) – 5 

балів 

IV. ОФОРМЛЕННЯ ТА ГРАМОТНІСТЬ МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА – 30 БАЛІВ 

Застосування належного стилю – 8 балів  

Формулювання – 10 балів 

Правопис – 10 балів 

Відповідність вимогам оформлення – 2 бали 

  



Вступ на базі ОКР Молодшого спеціаліста (ФМБ, МБ)  

I. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ – 100 БАЛІВ 

Прізвище, ім’я та по батькові. (1 бал) 

(Є дані – 1 бал. Нема даних – 0 балів) 

Склад сім’ї. (1 бал) 

(Є дані – 1 бал. Нема даних – 0 балів) 

Де, в якій школі і якою мовою здобули повну загальну середню освіту (або в якому 

закладі вищої освіти здобули освітній ступінь, на основі якого проводиться вступ) (2 бали) 

(Де, в якій школі – 1 бал, мова навчання – 1 бал) 

Середній бал додатка до свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти (48 

балів) 

«12» – 53 бали 

«11» – 50 балів 

«10» – 47 балів 

«9» – 44 бали 

«8» – 41 бал 

«7» – 38 балів 

«6» – 35 балів 

«5» – 32 бали 

«4» – 29 балів 

Середній бал додатка до диплома раніше здобутого освітнього ступеня (за шкалою 0-100). 

(48 балів) 

96-100 – 53 бали 

91-95 – 50 балів 

86-90 – 47 балів 

81-85 – 44 бали 

76-80 – 41 бал 

71-75 – 38 балів 

66-70 – 35 балів 

61-65 – 32 бали 

60  – 29 балів 

 

II. МОТИВАЦІЯ – 30 БАЛІВ 

Чому вибрали саме цей заклад? (10 балів – макс. 3 бали за аргумент) 

Чому вибрали саме цю освітню програму? (10 балів – макс. 3  бали за аргумент) 

Які у вас кар’єрні плани? (10 балів – макс. 3 бали за аргумент) 

 

III. СФЕРА ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ – 30 БАЛІВ 

Рівень володіння мовами. (максимум 30 балів) 

Угорська (сертифікат про володіння іноземною мовою або закінчення школи з угорською 

мовою навчання) – 10 балів 

Українська (сертифікат про володіння іноземною мовою, ЗНО, НМТ, закінчення школи з 

українською мовою навчання) – 10 балів 

Англійська (або інша іноземна мова) (сертифікат про володіння іноземною мовою, ЗНО, НМТ) 

– 10 балів 

IV. ОФОРМЛЕННЯ ТА ГРАМОТНІСТЬ МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА – 30 БАЛІВ 

Застосування належного стилю – 8 балів  

Формулювання – 10 балів 

Правопис – 10 балів 

Відповідність вимогам оформлення – 2 бали 

 

  



Вступ на базі ОС «Бакалавр» або «Магістр» (ОКР Спеціаліста)  

 

I. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ – 100 БАЛІВ 

Прізвище, ім’я та по батькові. (1 бал) 

(Є дані – 1 бал. Нема даних – 0 балів) 

Склад сім’ї. (1 бал) 

(Є дані – 1 бал. Нема даних – 0 балів) 

Де, в якій школі і якою мовою здобули повну загальну середню освіту (або в якому 

закладі вищої освіти здобули освітній ступінь, на основі якого проводиться вступ) (2 бали) 

(Де, в якій школі – 1 бал, мова навчання – 1 бал) 

Чи маєте ви ОС «Бакалавр» з відповідної спеціальності до якої подаєте заяву? (20 балів) 

Середній бал додатка до диплома раніше здобутого освітнього ступеня (за шкалою 0-100) 

(66 балів) 

96-100 – 66 балів 

91-95 – 63 бали 

86-90 – 60 балів 

81-85 – 57 балів 

76-80 – 54 бали 

71-75 – 51 бал 

66-70 – 48 балів 

61-65 – 45 балів 

60  – 42 бали

II. МОТИВАЦІЯ – 30 БАЛІВ 

Чому вибрали саме цей заклад? (10 балів – макс. 3 бали за аргумент) 

Чому вибрали саме цю освітню програму? (10 балів – макс. 3  бали за аргумент) 

Які у вас кар’єрні плани? (10 балів – макс. 3 бали за аргумент) 

 

III. ЗДОБУТІ РЕЗУЛЬТАТИ, СФЕРА ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ – 50 БАЛІВ 

Виступи на конференціях, результати в студентських наукових конференціях (макс. 20 балів) 

Призове місце на всеукраїнській науковій конференції  – 1 місце – 10 балів, 2 місце – 8 балів, 3 

місце – 6 балів 

Призове місце на регіональній науковій конференції – 1 місце – 8 балів, 2 місце – 6 балів, 3 місце – 4 

бали 

Призове місце на науковій конференції в ЗВО – 1 місце – 6 балів, 2 місце – 4 бали, 3 місце – 2 бали 

Доповідь на міжнародній науковій конференції – 5 балів 

Участь у всеукраїнській науковій конференції  – 3 бали 

Участь у регіональній науковій конференції  – 2 бали 

Участь науковій конференції в ЗВО – 1 бал 

Публікації (макс. 15 балів) 

Монографія – 15 балів 

Стаття в рецензованому науковому журналі – 10 балів 

Стаття в рецензованому збірнику матеріалів – 8 балів 

Стаття в збірнику матеріалів конференції – 5 балів 

Публікація наукового характеру, опублікована в іншій формі – 2 бали 

Рівень володіння мовами. (максимум 15 балів) 

Угорська (сертифікат про володіння іноземною мовою або закінчення школи з угорською 

мовою навчання) – 5 балів 

Українська (сертифікат про володіння іноземною мовою, ЗНО, НМТ, закінчення школи з 

українською мовою навчання) – 5 балів 



Англійська (або інша іноземна мова) (сертифікат про володіння іноземною мовою, ЗНО) – 5 

балів 

IV. ОФОРМЛЕННЯ ТА ГРАМОТНІСТЬ МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА – 30 БАЛІВ 

Застосування належного стилю – 8 балів  

Формулювання – 10 балів 

Правопис – 10 балів 

Відповідність вимогам оформлення – 2 бали 

 

2. Якщо середній бал додатка до свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти 

є не цілим числом, тоді проводиться округлення. Якщо перша відкинута цифра менша п'яти, 

то попередня цифра не міняється. Якщо перша відкинута цифра більша п'яти, то попередня 

цифра збільшується на одиницю. 

3. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною 

шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає 

«12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну 

середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2. 

4. Максимальна кількість балів, які вступник може отримати за мотиваційний лист – 200 

балів. Кількість балів за компонент мотиваційного листа не може перевищувати вказану 

максимальну кількість. Якщо бал за компонент перевищує вказані максимальні показники, то 

він встановляються як максимальне допустиме значення. 

5. Мотиваційні листи оцінюються комісією відповідно до строків оцінювання, зазначених 

у Правилах прийому. Оприлюднення рейтингу на основі оцінювання мотиваційних листів на 

сайті Інституту має відбутися до початку формування та оприлюднення рейтингових списків 

рекомендованих до зарахування до ЗВО. 

 

IV. Порядок подання мотиваційних листів. 

 

Мотиваційні листи (та документи, які підтверджують викладену в листі інформацію) 

подаються вступниками до Приймальної комісії Інституту у визначені Правилами прийому 

строки:  

1) через електронний кабінет вступника (текст мотиваційного листа) та на офіційну 

електронну адресу felveteli@kmf.org.ua. У темі листа вступник обов’язково прописує 

«Мотиваційний лист», вказує прізвище, ім’я, по батькові, в тексті листа зазначає 

спеціальності. Документ потрібно надіслати у двох екземплярах у форматах doc./docx. та pdf. 

Також в електронному листі потрібно надіслати сканкопії (або світлини належної якості) 

документів, які підтверджують викладену в листі інформацію. 

2) особисто до Відділу контингенту студентів - Консультаційного центру при 

Приймальній комісії (90202 м. Берегове, площа Кошута, 6.); 





Додаток 1.  

 

Перелік предметів, оцінки з яких враховуються для конкретних спеціальностей 

 

Спеціальність Предмет №1 Предмет №2 

Дошкільна освіта 
Угорська (Українська) мова 

Предмет за 

вибором 

Початкова освіта 
Угорська (Українська) мова 

Предмет за 

вибором 

Середня освіта (Історія) 
Історія України 

Предмет за 

вибором 

Середня освіта  (Українська 

мова та література) 
Українська мова 

Предмет за 

вибором 

Середня освіта (Угорська 

мова та література) 
Угорська мова 

Предмет за 

вибором 

Середня освіта (Англійська 

мова та література) 
Англійська мова 

Предмет за 

вибором 

Середня освіта 

(Німецька мова і література) 
Іноземна мова 

Предмет за 

вибором 

Середня освіта 

(Біологія та здоров’я 

людини) 

Біологія 
Предмет за 

вибором 

Середня освіта 

(Природничі науки) 
Біологія 

Предмет за 

вибором 

Середня освіта (Хімія)  Хімія 
Предмет за 

вибором 

Середня освіта (Географія) Географія 
Предмет за 

вибором 

Туризм Географія 
Предмет за 

вибором 

Середня освіта 

(Інформатика) 
Інформатика 

Предмет за 

вибором 

Середня освіта 

(Математика) 
Математика 

Предмет за 

вибором 

Облік і оподаткування 
Математика Предмет за 

вибором 

Фінанси, банківська справа 

та страхування 

Математика Предмет за 

вибором 

 

 


