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Порядок денний:

Про результата розгляду та оцшювання мотивацшних лиспе вщповщно 
до §5 Правил прийому на навчання до заклад!в фахово'У передвищоУ осв1ти 
КиУвського нац10нального ун1верситету 1мен1 Тараса Шевченка у 2022 
рощ.

Допое'к)ае: голова ПриймальноУ комЮУ Валентина ЯЦЕНКО

Хщ роботи:

СЛУХАЛИ: Про розгляд та оцшювання мотивацшних лист!в в1дпов1дно 

до §5 Правил прийому на навчання до заклад1В фаховоУ передвищоУ осв1Ти 
КиУвського нац10нального ушверситету 1меш Тараса Шевченка у 2022
рОЦ1.

ВИСТУПИЛА: голова ПриймальноУ комЮУ Валентина ЯЦЕНКО, яка 
про1нформувала про розгляд та оцшювання мотивацшних лиспв 
в1дпов1Дно до §5 Правил прийому на навчання до заклад1в фаховоУ 
передвищоУ осв1ти КиУвського нац1онального ушверситету гмеш 
Тараса Шевченка у 2022 роц1 ос1б, яю отримали однаков! рейтингов! 
оц1нки за результатами 1ндив1дуальноУ усноУ сп1вбес1ди. Запропоновано 
оц1нити мотивац1ЙН1 листа В1ДПОВ1 дно до критерйв рейтингування 
мотивац1Йних лист1в зг1дно Положения про мотивашйний лист



аб1тур1ента у коледяа вщ 19 травня 2022 року, наказ № К-062, а саме 
р1вня мотивацп та виконання умов структури та порядку написания 
листа.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -- 11; «проти» -  немае; «утримались» -  немас. 

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Ощнити мотивацшш листа вщповщно до критерий рейтингу вання 
мотиващйних лисЛв згщно §5 Правил приЙ01му на навчання до заклад1в 
фаховоТ передвищоТ освтз КиТвського нацюнального ушверситету 1меш 
Тараса Шевченка у 2022 рош та Положения про мотивацшний лист 
аб1тур1ента у коледж! вщ 19 травня 2022 року, наказ № КЩ)62, а саме р!вня 
мотиваци та виконання умов структури та порядку написания листа.

2. Затвердите список аб1тур1ент!в за р1внем мотивацй' та виконанням 
умов, структури та порядку написания листа вщповщно до §5 Правил 
прийому на навчання до заклад1в фаховоТ передвищоТ освпи КиТвського 
нащонального ушверситету 1мен1 Тараса Шевченка у 2022 рощ (на основ! 
базовоТ загально'Т середньо'Т осв1ти) (Додаток №1).

3. Надати коп1ю протоколу для розгляду стипенд1альною ком1С1сю 
ун1верситету.

Г олова
ПриймальноТ ком1сп 
в.о. директора Валентина ЯЦЕНКО

Вщповщальний секретар 
ПриймальноТ комтсп Леся СУ ТУ ЛОВ А



Список вступниюв,
як1 вступають на основ! базовоТ загальноТ середньоТ освКи 

та мають однаков1 конкурент бали за шдивщуальну усну сшвбесщу, 
за р1внсм ощнки мотивацшних лист! в 

у 2022 рощ.

№ Пр1звище, 1м’я, по батьков1 Ртвень мотивацп
1. Горкуша Артем Юршович Висока
2. Лященко Дмитро Олександровнч Висока
3. Клименко Олександр Андршович Висока
4. Верем1снко Максим Михайлович Середня
5. Косенко 1лля Валершович Середня
6. Лещенко Олександр Юршович Середня


