
 

  



 

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

1. Відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту», Умов 

прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року № 

1274 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року 

за № 1225/35508, Правил прийому до Приватного закладу вищої освіти «Арт 

академія сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі» у 2021 році, 

затверджених Вченою радою Приватного закладу вищої освіти «Арт академія 

сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі» від 30 грудня 2020 року, 

протокол № 4, прийом на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти здійснюється з урахуванням бала за 

мотиваційний лист. 

2. Мотиваційний лист – це документ, що складається і подається 

вступником до закладу вищої освіти, у якому пояснюються причини, через 

які вступник вважає себе найкращим кандидатом для вступу на відповідну 

навчальну програму. 

3. Мотиваційні листи до Приватного закладу вищої освіти «Арт академія 

сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі» (далі – Академія) подаються у 

формі відео-інтерв’ю. 

4. Головна мета відео-інтерв'ю – налагодити комунікацію з членами 

Приймальної комісії, переконати їх в тому, що саме цьому вступникові слід 

віддати перевагу.   

5. Відео-інтерв’ю обґрунтовує бажання вступника навчатися у 

Приватному закладі вищої освіти «Арт академія сучасного мистецтва імені 

Сальвадора Далі» та визначає коло його професійних інтересів і рівень 

мотивації до навчання. 

 

2. СТРУКТУРА ВІДЕО-ІНТЕРВ’Ю 

1. Відео-інтерв’ю умовно складається з таких частин: 

- вступ – у ньому вступник представляє себе, а також коротко пояснює, 

чому обрав саме даний навчальний заклад і як, на його думку, навчання в 

Академії сприятиме його професійному розвитку і зростанню;  

- основна частина – розпочинається з характеристики професійних цілей 

вступника, його зацікавленості в освітній програмі та професії, ким він себе 

бачить після завершення навчання.  

Далі вступникові необхідно презентувати:  

- свої здобутки, що будуть корисними для навчання за фахом (успіхи у 

навчанні, участь у проєктах і майстер-класах, тощо); 
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- здобуті знання та навички, які допоможуть при навчанні на обраній 

спеціальності; 

- хороші академічні результати з певних предметів, які пов’язані з 

освітньою програмою, тощо. 

Не менш важливою є інформація про соціальні навички вступника, 

необхідні для подальшої успішної роботи за фахом. 

Саме в основній частині вступник доводить, що він є вмотивованою 

особою із добре визначеною метою; 

- заключна частина – має завершуватися маленьким підсумком, який 

буде підтверджувати готовність вступника навчатися і вказуватиме на його 

впевненість у правильному виборі освітньої програми. 

3. Тривалість відео-інтерв’ю – 30-60 секунд. 

 

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТА СТРУКТУРА ОЦІНКИ  

ВІДЕО-ІНТЕРВ’Ю 

1. Основними критеріями оцінювання відео-інтерв’ю: 

- аргументованість мотивації щодо вступу в Академію; 

- лаконічність і простота викладення думок; 

- правильність мовлення (відповідність мовлення нормам літературної 

мови). 
2. Вага бала за відео-інтерв’ю може становити від 0 до 1 відсотка від 

конкурсного бала.  

3. Максимальна кількість балів, які вступник може отримати за відео-

інтерв’ю – 200 балів. 
 

Кількість 

балів 

Рівень Відповідність структури відео-інтерв’ю  

критеріям оцінювання 

0-99 - Відео-інтерв’ю не відповідає критеріям оцінювання. 

100-120 низький Виконання задовольняє мінімальним критеріям 

оцінювання.  

121-140 середній В цілому правильне виконання, з певною кількістю 

суттєвих помилок. 

141-179 достатній  Вище середнього рівня з кількома помилками. 

180-200 високий Відмінне виконання з несуттєвими помилками.  

 

 

 

 

 



 

4. ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ВІДЕО-ІНТЕРВ’Ю 

1. Відео-інтерв’ю надсилаються вступниками до Приймальної комісії 

Академії у терміни відведені для їх подачі.  

Приватний заклад вищої освіти «Арт академія сучасного мистецтва 

імені Сальвадора Далі» приймає відео-інтерв’ю від вступників з 900 22 березня 

2021 року до 1800  20 травня 2021 року. 

Відео-інтерв’ю надіслані після 20 травня 2021 року прийматися до 

розгляду не будуть.  

2. Відео-інтерв’ю надсилаються вступниками на офіційну електронну 

адресу Приймальної комісії art-dali@ukr.net. У темі листа вступник 

обов’язково прописує «ПК, АРТ Академія, мотиваційний лист, прізвище, ім’я, 

по батькові, назву обраної спеціалізації». 

Зразок: 

Кому: art-dali@ukr.net 

Тема: ПК, АРТ Академія, мотиваційний лист, Іван Андрійович Шевченко, 

дизайн середовища. 

3. Відповідальна особа Приймальної комісії перевіряє отримані відео-

інтерв’ю на відповідність розділу 2 даного документа та реєструє їх в журналі 

реєстрації. 

У разі відсутності зауважень, відповідальна особа у триденний термін 

передає відео-інтерв’ю до комісії з оцінювання відео-інтерв’ю.  

У разі виявлення відповідальною особою невідповідності даних, 

вступника буде проінформовано про їхню наявність на електронну пошту, з 

якої надійшов лист. 

4. Комісія з оцінювання відео-інтерв’ю проводить засідання на якому 

оцінює відео-інтерв’ю. 

Склад комісії з оцінювання відео-інтерв’ю затверджується головою 

Приймальної комісії не пізніше ніж за один місяць до початку прийому відео-

інтерв’ю.  

До складу комісії з оцінювання відео-інтерв’ю входять провідні 

науково-педагогічні (педагогічні) працівники Академії.  

5. Затвердження оцінки за відео-інтерв’ю приймається простою 

більшістю голосів членів комісії.  

6. Рішення комісії вважається легітимним, якщо голосувало більшість 

членів її складу. 

7. Під час засідання формується відомість оцінювання відео-інтерв’ю до 

якої заносяться дані вступника (прізвище, ім’я, по батькові) та кількість 

отриманих балів. 

8. Секретар комісії веде протокол засідання, який затверджується 

головою комісії з оцінювання відео-інтерв’ю. 

mailto:art-dali@ukr.net
mailto:art-dali@ukr.net


 

9. Відповідальна особа Приймальної комісії оприлюднює результати 

оцінювання відео-інтерв’ю на вебсайті Академії до 20 травня 2021 року (до 

початку основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання). 

 


