
РІШЕННЯ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ВНЗ «УКРАЇНСЬКИЙ 
КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 2015-2016 Н.Р.

• Про  затвердження  складу  Приймальної  комісії  ВНЗ  «Український 
католицький університет» (наказ № 198-0)

• Про  затвердження  Правил  прийому  до  вищого  навчального  закладу 
«Український католицький університет» у 2016 році. (Протокол засідання 
приймальної комісії №1 від 23.11.2015, наказ № 205-0)

• Про  затвердження  Положення  про  Приймальну  комісію  ВНЗ 
«Український католицький університет» (Протокол засідання приймальної 
комісії №1 від 23.11.2015, наказ № 205-0)

• Про  створення  функціональних  підрозділів:  предметні  екзаменаційні 
комісії,  комісії  для  проведення  співбесід,  фахові  атестаційні  комісії, 
апеляційні  комісії  (Протокол  засідання  приймальної  комісії  №3  від 
25.02.2016, наказ № 32-0)

• Про  затвердження складу  предметних  екзаменаційних,  фахових 
атестаційних,  апеляційної,  відбіркової  комісій,  комісії  для  проведення 
співбесід  для  проведення  вступних  випробувань  для  вступників  на 
освітньо-кваліфікаційні  рівні  «бакалавр»,  «магістр»  за  обраним 
напрямком чи спеціальністю (Протокол засідання приймальної комісії №3 
від 25.02.2016, наказ № 32-0)

• Про затвердження  програми фахових вступних екзаменів для вступників 
на  освітньо-кваліфікаційний  рівень  «магістр»  за  спеціальностями 
богослов’я, історія, соціальна педагогіка, журналістика, медіа комунікація 
(Протокол засідання приймальної комісії №4 від 30.03.2016, наказ № 52-0)

• Про затвердження програм фахових вступних співбесід для вступників на 
освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» за спеціальностями: соціальна 
педагогіка,  журналістика,  медіа  комунікації (Протокол  засідання 
приймальної комісії №4 від 30.03.2016, наказ № 52-0)

• Про  зміни  до  Правил  прийому  до  вищого  навчального  закладу 
«Український  католицький  університет»  (доповнити  пункт  5.24  про 
додаткові  наукові  та  творчі  доробки  для  вступників  на  магістерські 
програми, інформацією про Магістерську програму  Психологія: освітню 
програму – Клінічна психологія з основами психодинамічної терапії; до п. 
8  додати  відомості  про  магістерські  програми  Психологія:  освітня 
програма  –  Клінічна  психологія  з  основами  психодинамічної  терапії, 
Психологія:  освітня  програма  –  Клінічна  психологія  з  основами 
когнітивно-поведінкова  терапія;  доповнити  Додатки  1,  4,  до  Правил 
прийому  інформацією  про  магістерські  програми  Психологія:  освітня 
програма  –  Клінічна  психологія  з  основами  психодинамічної  терапії, 
Психологія:  освітня  програма  –  Клінічна  психологія  з  основами 
когнітивно-поведінкова терапія). (Протокол засідання приймальної комісії 
№5 від 22.04.2016, наказ)


