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ВИМОГИ ДО МОТИВАЦІЙНИХ ЛИСТІВ  

вступників на магістерську програму “Науки про дані” 

 



І. Зміст мотиваційного листа 

 

Мотиваційний лист для подання на програму «Науки про дані» УКУ має 

складатися з трьох частин: мотиваційного повідомлення, рекомендаційних 

листів та резюме (Curriculum vitae, CV). 

 

Мотиваційне повідомлення 

Мотиваційна частина оформлюється англійською мовою (це дозволить також 

оцінити знання англійської мови у вступника) у довільній формі та повинна 

містити відповіді на наступні питання: 

● Що спонукає вступника продовжити навчання в академічному форматі та 

конкретно в Українському Католицькому Університеті? 

● Який досвід освіти вступник мав/ла раніше включно з неформальною 

освітою? У чому цей досвід був добрим, а в чому — ні? 

● Який попередній професійний досвід мав/ла вступник? Чи має/ла вступник 

досвід в ІТ, зокрема, в аналітиці даних? 

● Чому вступник зацікавлений/а у вивченні Data Science («Науки про дані»)? 

● Чи має вступник досвід (який?) застосування методів аналізу даних, бізнес 

аналізу, штучного інтелекту у професійній сфері чи повсякденному житті? 

● Які плани на майбутнє має вступник у контексті професії в галузі Data 

Science? 

● Чи має вступник досвід у громадській або волонтерській діяльності? Який? 

Як він може бути поєднаний з галуззю Data Science? 

 

Відповідати на ці питання можна у довільному порядку. Перевага надається 

органічному викладенню мотиваційного повідомлення. Мотиваційна частина 

листа повинна складати від 2 до 3 сторінок А4. Мотиваційні повідомлення, які 

не відповідають цим вимогам, не будуть братися до розгляду. 

 

Рекомендаційні листи 

Рекомендаційна частина має включати рекомендаційні листи від двох осіб, які 

знають вступника з точки зору освітнього або професійного досвіду. Також 

рекомендації можуть надавати особи, які мали досвід співпраці з вступником у 

волонтерських/громадських активностях. Рекомендаційні листи від рідних осіб 

не будуть прийматися до розгляду. 

 

Рекомендаційний лист повинен давати відповідь на питання, чому особа 

рекомендує вступника саме на цю програму (які якості вступника є цінними для 

навчання на програмі «Науки про дані» УКУ). Також у листі має бути зазначено, 

в якій якості рекомендар знає вступника. Один рекомендаційний лист не повинен 

перевищувати за об’ємом одну сторінку А4. Підпис у листі має включати ПІБ 

особи, посаду та організацію, контактні телефон та електронну адресу. Листи, 

які не відповідають цим вимогам, не будуть враховуватися при оцінюванні. 

 



Curriculum vitae 

Резюме (CV) має включати розділи про здобуту освіту, професійний досвід 

(організації та посади роботи), участь в громадських організаціях, клубах або 

гуртках, якщо такі є. Рекомендується оформлювати CV за стандартом Europass. 

За об’ємом CV не повинно перевищувати 2 сторінки А4 (оптимальним буде 

розмістити CV на одній сторінці). 

Оформлення мотиваційного листа та ранжування вступників 

 

ІІ. Вимоги до оформлення мотиваційного листа 

Мотиваційний лист оформлюється у вигляді одного електронного документу 

(файлу) у форматі PDF. Перша частина файлу — мотиваційне повідомлення, 

друга частина — два послідовних рекомендаційні листи, третя частина — 

резюме (CV). Таким чином об’єм документу має становити від 5 до 7 сторінок 

А4 (мотиваційне повідомлення на 2-3 сторінки, два рекомендаційні листи по 1 

сторінці кожний, резюме на 1-2 сторінки). 

 

Розмір кеглю для всіх документів — 12. Мотиваційне повідомлення укладається 

англійською мовою. Решта документів (рекомендаційні листи, CV) можуть бути 

укладені як українською, так й англійською мовами. 

ІІІ. Критерії розгляду мотиваційного листа 

При оцінюванні мотиваційного листа вступника буде враховувати в першу чергу 

повнота наданої інформації, а саме:  

● повнота відповідей на питання мотиваційного повідомлення; 

● ґрунтовність та достовірність наданої інформації у рекомендаційних 

листах; 

● повнота та деталізованість резюме (CV); 

● дотримання вимог оформлення складових мотиваційного листа, викладені 

вище. 


