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І. ВСТУП
Завдання співбесіди на основі мотиваційного есе – визначити фахову
та учбову мотивацію абітурієнтів, коло їхніх професійних інтересів, здатність
до самореалізації в межах обраного фаху.
Співбесіда проводиться усно, на основі мотиваційного есе, яке подається
абітурієнтами у Приймальну комісію заздалегідь разом із іншими документами
для вступу. На співбесіді абітурієнтам повідомляють про набрані ними бали за
попередні завдання, ставлять уточнюючі запитання, просять пояснити окремі
моменти есе та ширше розкрити їхній зміст. Також у разі потреби – ставлять
запитання щодо виконаних абітурієнтом попередніх завдань. Мотиваційне есе
повинно бути завізоване підписом абітурієнта.
ІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Для
написання
мотиваційного
есе
рекомендованими
(але
необов’язковими) є такі пункти:
- Що я знаю про клінічну психологію, психотерапію та сферу психічного
здоров’я загалом.
- Чому вважаю, що психічне здоров’я – важливе.
- Чому я хочу навчатися саме на цій освітній програмі в Українському
католицькому університеті.
- Що для мене означає «працювати у сфері психічного здоров’я».
- Яким я бачу свій професійний розвиток після завершення магістратури.
- Якою є моя готовність витрачати час на самостійну роботу, опрацювання
літератури, практику, інтервізії, супервізії.
- Який я маю фаховий досвід (як фахівця у сфері психічного здоров’я, а
саме: психолога, консультанта, коуча, психотерапевта, лікаря,
соціального працівника тощо).
Обсяг мотиваційного есе – до 7000 знаків із пробілами. Мова есе –
українська або англійська (на вибір абітурієнта).
Максимальна тривалість співбесіди: 15 хвилин.
ІІІ. НАРАХУВАННЯ БАЛІВ
Упродовж співбесіди абітурієнта оцінюють за такими критеріями:
1) знання про предметну область, розуміння її викликів;
2) мотивація учбової та професійної діяльності;
3) фаховий досвід;
4) системність письмового та усного мовлення.
За кожний із чотирьох компонентів нараховується максимум 5 балів.
Максимальна кількість балів – 20 балів.
Абітурієнти, які без поважних причин не з’явилися на фахову співбесіду
у визначений відповідно до розкладу час, а також особи, які забрали документи
після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних
випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.
Перескладання вступних випробувань не допускається.

