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ПРОГРАМА ПЕРШОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ
“МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ ТА ПОРТФОЛІО”

Програма першого фахового випробування складається з портфоліо та
мотиваційного
листа.
Форма подачі: електронна на email apply@kharkiv.school та фізична, у
роздрукованому вигляді, за адресою м. Харків, вул. Конторська, 5, каб. 9
(власноруч чи поштовим відправленням).
У мотиваційному листі та портфоліо не вказуються ПІБ чи інші особисті дані,
які можуть порушити анонімність. Кожному абітурієнту присвоюється
особистий номер. Сертифікати, дипломи, грамоти та інші документи, які
розкривають особистість абітурієнта не додаються до портфоліо або ж до
мотиваційного листа.

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Мотиваційний лист розповідає про вас, дає змогу зрозуміти ваші цілі у житті
та наміри продовжити навчання професії архітектора, розкриває вашу
професійну позицію.
Мотиваційний лист — це опис ваших намірів продовжити навчання на
архітектора у Харківській школі архітектури. Лист повинен змістовно
розповісти про ваші цілі та здібності, захоплення, досягнення та досвід. У
мотиваційному листі потрібно звернути увагу на логіку подачі, стиль
написання та всестороннє обґрунтування мотивації.
Подається у текстовому вигляді на одному аркуші формату А4;
Шрифт - Arial;
Розмір шрифта - 12;
Кількість символів: 1500 — 2000;
Формати:
• електронний: у вигляді PDF (максимум 5 MB);
• фізичний: роздрукований на форматі А4.

ПОРТФОЛІО
Портфоліо — це графічна розповідь про абітурієнта, його інтереси та
навички. На розсуд абітурієнта повинні бути обрані архітектурні проекти
(академічні чи професійні). Також до портфоліо можуть бути включені
додаткові зображення або ессе. Роботи повинні відображати навички
проектування та графічного оформлення, широкий світогляд, критичне та
концептуальне мислення. В кожному з проектів має бути вказано, чи це була
групова робота, чи індивідуальна.
Портфоліо має відображати здатність абітурієнта до логічної та послідовної
розповіді про його досвід, вміння та здібності. Важливо, щоб портфоліо мало
структуру, єдиний стиль та було зрозумілим.
Вимоги до оформлення:
Кількість сторінок - до 20 шт.
Формати:
• електронний: у вигляді PDF (максимум 10 MB);
• фізичний: роздрукований на форматі А4 та зшитий.

Структура оцінки за перше фахове випробування:
Критерій

Низьке
володіння
навичкою

Середнє
володіння
навичкою

Високе
володіння
навичкою

Мотивація до навчання 30 - 50

51 - 70

71 - 90

Архітектурний,
просторовий або
дослідницький досвід

40 - 66

67 - 93

94 - 120

Системність та
впорядкованість
поданої інформації

30 - 50

51 - 70

71 - 90

За перше фахове випробування абітурієнт отримує від 100 до 300 балів.

ПРОГРАМА ДРУГОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ
“СПІВБЕСІДА”
Друге фахове випробування - це співбесіда українською мовою з членами
екзаменаційної комісії. Теми співбесіди: мотивація до навчання, інтереси,
цінності та захоплення, минулий досвід, бажання здобути майбутню
професію тощо. Абітурієнту необхідно розповісти про себе, проявити
навички комунікації, презентації, а також здатність критично мислити.
Структура оцінки за друге фахове випробування:
Критерій

Низьке
володіння
навичкою

Середнє
володіння
навичкою

Високе
володіння
навичкою

Обізнаність у професії

30 - 53

54 - 77

78 - 100

Критичне мислення

35 - 73

74 - 112

113 - 150

структура 35 - 73

74 - 112

113 - 150

Логіка та
відповідей

Загальний результат за друге фахове випробування оцінюється від 100 до
400 балів.
ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ
У визначений приймальною комісією час, абітурієнти подають портфоліо та
мотиваційний лист до приймальної комісії.
Приймальна комісія публікує результати першого вступного випробування –
портфоліо та мотиваційного листа не пізніше, ніж на наступний день після
його проведення.
Фінальні результати другого вступного випробування публікуються на сайті
ХША не пізніше, ніж на наступний день після проведення.
Рейтингові списки публікуються на сайті ХША у визначені правилами
прийому строки та надсилаються вступникам особисто електронною
поштою.
Якщо двома кандидатами в результаті проходження двох етапів творчого
конкурсу було набрано однакову кількість балів, навчальний заклад залишає
за собою право вимагати надання оригіналів документів, що підтверджують
його(її) досягнення у навчанні, перемогу або участь у конкурсах, проходження
курсів тощо (сертифікати, дипломи, грамоти тощо).

