


Правила прийому до вищого навчального закладу 

«Український католицький університет» 

у 2020 році 

 

І. Загальні положення 

1.1. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях: 

вступне випробування - оцінювання підготовленості вступника до здобуття 

вищої освіти, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, 

вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмета (предметів), творчого 

конкурсу, творчого заліку, фахового випробування, єдиного вступного іспиту, 

єдиного фахового вступного випробування, презентації дослідницьких 

пропозицій чи досягнень; 

вступний іспит - форма вступного випробування, яка передбачає 

оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, 

результати якого зараховуються до конкурсного бала вступника, або за 

результатами якого вступник допускається до участі в конкурсному відборі чи 

до інших вступних випробувань; 

вступник - особа, яка подала заяву(и) про допуск до участі в конкурсному 

відборі на одну (декілька) конкурсних пропозицій; 

єдине фахове вступне випробування - форма вступного випробування з 

права та загальних навчальних правничих компетентностей для вступу на 

навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої 

освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка 

передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення 

зовнішнього незалежного оцінювання; 

єдиний вступний іспит - форма вступного випробування з іноземної 

(англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови для вступу 

на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої 

освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка 

передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення 

зовнішнього незалежного оцінювання; 

конкурсна пропозиція - пропозиція закладу вищої освіти (відокремленого 

структурного підрозділу закладу вищої освіти, структурного підрозділу закладу 

вищої освіти, який знаходиться в іншому населеному пункті, аніж 

місцезнаходження закладу вищої освіти) щодо кількості місць для прийому 

вступників на певний рівень вищої освіти, освітню програму, форму здобуття 

освіти, курс, переліку конкурсних предметів, творчих заліків та творчих 

конкурсів, строку навчання на основі здобутого освітнього рівня або ступеня 

(освітньо-кваліфікаційного рівня).  

конкурсний бал - комплексна оцінка досягнень вступника, яка 

обраховується за результатами вступних випробувань та іншими показниками з 

точністю до 0,001 відповідно до цих Правил прийому; 

конкурсний відбір - процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції 

на основі конкурсних балів та (в разі їх використання) пріоритетностей заяв 

вступників для здобуття вищої освіти (на конкурсній основі); 
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конкурсний предмет - навчальний предмет (дисципліна), рівень навчальних 

досягнень з якого (якої) враховується під час проведення конкурсного відбору 

на навчання до закладу вищої освіти; 

небюджетна конкурсна пропозиція - конкурсна пропозиція, на яку не 

надаються місця для навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за 

державним або регіональним замовленням); 

презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень - форма вступного 

випробування, що може бути передбачена під час вступу для здобуття 

освітнього ступеня доктора філософії, яка полягає в заслуховуванні та 

обговоренні наукового повідомлення вступника; 

рейтинговий список вступників - список вступників за черговістю 

зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно 

до цих Правил прийому;  

співбесіда - форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання 

підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного 

предмета (ів)) і мотивованості вступника, за результатами якої приймається 

протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування; 

технічна помилка - помилка, допущена уповноваженою особою 

приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення 

відомостей про вступника або заяви до Єдиної державної електронної бази з 

питань освіти (далі – ЄДЕБО), що підтверджується актом про допущену 

технічну помилку; 

фахове випробування - форма вступного випробування для вступу на основі 

здобутого (або такого, що здобувається) ступеня або освітньо-кваліфікаційного 

рівня вищої освіти, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньої 

програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше 

компетентностей. 

 

1.2. ВНЗ «Український католицький університет» (далі – Університет) 

працює на підставі відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері 

вищої освіти Міністерства освіти і науки України (Витяг з Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти щодо здійснення освітньої діяльності у сфері 

вищої освіти переоформлено на підставі наказу МОН №153-л від 12.07.2017 р.). 

Сертифікати ВНЗ «Український католицький університет» про акредитацію 

напрямів (спеціальностей) переоформлені на підставі Наказу Міністерства 

освіти і науки України «Про узагальнення переліків спеціальностей, 

ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та переоформлення 

сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей» від 19.12.2016 № 

1565. ВНЗ «Український католицький університет» відповідно до рішення АК 

від 27.12.2013р., протокол № 108 (наказ МОН України від 08.01.2014 р. № 1-Л), 

визнано акредитованим за статусом закладу вищої освіти ІІІ (третього) рівня 

(сертифікат про акредитацію серії РІ-ІІІ № 1426244 від 15.01.2014 р.). 

 

Правила прийому розроблені Приймальною комісією ВНЗ «Український 

католицький університет» (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов 

прийому до вищих навчальних закладів України у 2020 році (далі – Умов 
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прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 

11 жовтня 2019 року № 1285 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 

17 грудня 2019 року за номером №1192/34163 

 

1.3. Вищий навчальний заклад «Український католицький університет» 

оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за ступенями 

бакалавра, магістра, доктора філософії, формами навчання відповідно до 

ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. додаток 1, див. додаток 15, див. 

додаток 16). 

 

1.4.Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу для 

кожного рівня вищої освіти, спеціальності (освітньої програми). Прийом на 

навчання на другий та наступні курси здійснюється в межах вакантних місць 

ліцензованого обсягу. Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття вищої 

освіти для кожного рівня вищої освіти та спеціальності обліковується за 

календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня. 

 

1.5. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають право на 

навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох 

вищих навчальних закладах, за умови отримання тільки однієї вищої освіти за 

кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету (навчання для 

здобуття ступеня магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного 

спрямувань на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вважається одночасним 

здобуттям ступенів бакалавра та магістра), крім випадків, передбачених 

законодавством. 

 

1.6.Для іногородніх вступників, які потребують поселення під час вступу 

можуть бути надані місця для проживання в колегіумі (за умови наявності 

вільних місць та за відповідну оплату як для студентів ВНЗ «Український 

католицький університет»). Умови поселення студентів до колегіуму визначено 

«Правилами внутрішнього розпорядку в Колегіумі» (див. додаток 14). 

 

1.7. Організацію прийому вступників до ВНЗ «Український католицький 

університет» здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджується наказом 

ректора. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію 

закладу вищої освіти, затвердженим вченою радою ВНЗ «Український 

католицький університет» у відповідності до Положення про приймальну 

комісію закладу вищої освіти, затвердженого наказом МОН від 15 жовтня 2015 

року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 

2015 року за № 1353/27798.  

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є 

підставою для видання відповідного наказу ректора Університету та/або 

виконання процедур вступної кампанії. 

Усі питання, пов’язані з прийомом до ВНЗ «Український католицький 

університет», вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1353-15/paran4#n4
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1353-15/paran4#n4
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приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті закладу вищої 

освіти, як правило, в день прийняття або не пізніше дня, ніж на наступний день 

після прийняття відповідного рішення. 

 

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників 

 

2.1. Для здобуття ступенів вищої освіти приймаються: 

особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліст для здобуття ступеня бакалавра; 

особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний 

рівень спеціаліста – для здобуття ступеня магістра; 

особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень 

спеціаліста) – для здобуття ступеня доктора філософії (вступ до докторантури 

регулюється Правилами прийому до аспірантури ВНЗ «Український 

католицький  університет» у 2020 р. (див. додаток 15)). 

 

Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю приймаються 

особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень), або 

здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі 

індивідуальний навчальний план. 

 

2.2. Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які 

здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, можуть 

прийматись на другий або старші курси (див. додаток 3). Для здобуття ступеня 

бакалавра за іншою спеціальністю особи можуть прийматись на другий або 

старші курси. 

 

2.3. Здобувачі вищої освіти ступеня бакалавра на основі повної загальної 

середньої освіти, які були відраховані або перервали навчання у зв’язку з 

академічною відпусткою, можуть переводитися чи поновлюватися на навчання 

відповідно до умов визначених в Положенні про освітній процес ВНЗ 

«Український католицький університет» 

 

2.4.Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства 

до вищих навчальних закладів України визначені в додатку 10 цих Правил. 

Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, 

яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового 

або тимчасового захисту, мають право на здобуття вищої освіти на рівні з 

громадянами України, за винятками, встановленими законодавством.  

 

2.5.Вищий навчальний заклад «Український католицький університет» 

зараховує зазначені категорії осіб за умови виконання вступниками вимог, 

визначених розділами VI, VII та ІХ цих Правил прийому. 

 

 

ІІІ. Право здобувачів вищої освіти на різні джерела її фінансування 
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Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти здійснюється за кошти 

фізичних та юридичних осіб (на умовах договору, зокрема за кошти донорів, 

меценатів, грантів, які отримав (отримала) вищий навчальний заклад. 

 

ІV. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання 

 

Терміни прийому заяв і документів, вступних випробувань, 

конкурсного відбору та зарахування на навчання 

4.1. Порядок роботи Приймальної комісії:  

Травень: 12 травня – 5 червня, 17 – 25 липня. Серпен: 5-31 серпня – 

Вересень: 1-15 вересня;. 21-30 вересня. Жовтень: 1 – 12 жовтня; 25 – 31 жовтня; 

Листопад: 1 – 9 листопада. Приймальна комісія працює за графіком з 10:00 по 

18:00 з понеділка по п’ятницю, перерва: 13:00 – 14:00.  Приймальна комісія не 

працює у вихідні та святкові дні. Про роботу Приймальної комісії у вихідні та 

святкові дні буде повідомлено через офіційні он-лайн ресурси Університету.  

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти 

проводиться у такі терміни: 

 

Етапи вступної кампанії Терміни 

Початок прийому заяв та документів 13 серпня 2020 року 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, 

які мають право складати вступні випробування, що 

проводить вищий навчальний заклад  

18.00 год. 

17 серпня 2020 року 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, 

які вступають за результатами ЗНО 

18.00 год. 

22 серпня 2020 року 

Терміни проведення вищим навчальним закладом 

вступних випробувань 
 

17 серпня – 22 серпня 2020 року 

Терміни проведення вищим навчальним закладом 

співбесід 
16 серпня – 18 серпня 2020 року 

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до 

зарахування за результатами співбесіди  

Виконання вимог до зарахування 

Зарахування  

не пізніше 12.00 год  23 серпня 2020 

року  

до 18.00 год 23 серпня 2020 року 

24 серпня 2020 року 

   Терміни оприлюднення рейтингового списку 

вступників на місця за кошти фізичних та 

юридичних осіб (див. розділ Х п. 10.3.) 

перший - не пізніше 10.00 год. 

24 серпня 2020  року 

другий - не пізніше 20.00 год. 

25 серпня 2020 року 

третій - не пізніше 20.00 год. 

27 серпня 2020 року 



 
 

6 

четвертий – не пізніше 20.00 год.  29 

серпня 2020 року 

Вибір вступниками місця навчання (див. розділ Х 

п. 10.3.) 

Не пізніше 18.00 год. 

3 вересня 2020 року 

Зарахування вступників* 
 не пізніше 18:00 4 вересня 2020 

року * 

* в окремих випадках (за умови наявності вільних ліцензійних місць на 

освітній програмі; для вступників рекомендованих до зарахування у ВНЗ 

«Український католицький університет», які були зараховані на навчання в інші 

навчальні заклади і розпочали процедуру відрахування) до 30 вересня.  

4.3 Додатковий прийом заяв і документів, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти 

проводиться у такі терміни: 

Етапи вступної кампанії. Додатковий набір Терміни 

Початок прийому заяв та документів 7 вересня 2020 року 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, 

які вступають за результатами ЗНО 

18.00 год. 

11 вересня 2020 року 

   Терміни оприлюднення рейтингового списку 

вступників на місця за кошти фізичних та 

юридичних осіб (див. розділ Х п. 10.3.)                не пізніше 12.00 год. 

12 вересня 2020  року  

Вибір вступниками місця навчання (див. розділ Х 

п. 10.3.) 

Не пізніше 18.00 год. 

13 вересня 2020 року 

Зарахування вступників 
 не пізніше 18:00 14 вересня 2020 

року  

 
 

4.3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить вищий 

навчальний заклад «Український католицький університет» конкурсний відбір 

та зарахування на навчання на другий (третій) курс (з нормативним терміном 

навчання) вступникiв для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, здобутого за 

спорiдненою чи іншою спеціальністю проводиться у такі терміни: 
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Етапи вступної кампанії Терміни 

Початок прийому заяв та документів 13 серпня 2020 року 

Закінчення прийому заяв та документів  
18.00 год. 

17 серпня 2020 року 

Терміни проведення вищим навчальним 

закладом вступних випробувань 
18 серпня – 21 серпня 2020 року  

Вибір вступниками місця навчання на місця за 

кошти фізичних та юридичних осіб 

до 18.00 год. 

3 вересня 2020 року 

Терміни зарахування вступників не пізніше 18:00 4 вересня 2020 року 

 

 

4.4. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить вищий 

навчальний заклад «Український католицький університет», конкурсний відбір 

та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти 

на здобуття ступеня магістра з усіх спеціальностей, окрім спеціальності 081 

«Право», проводиться у такі терміни: 

 

 

 

Етапи вступної кампанії  для здобуття ОС 

«Магістр» (крім спеціальності 081 «Право»)  
Терміни 

Реєстрація для складання єдиного фахового вступного 

іспиту з іноземної мови  

 

(для вступників, які вступають на основі ступеня ВО 

(ОКР) здобутого за іншою спеціальністю , допуском 

до реєстрації на ЗНО є складання додаткового 

фахового вступного випробування)  

з 12 травня до  

18.00 год 05 червня 2020 року 

Складання додаткових фахових вступних випробувань 

для вступників, які вступають на основі ступеня вищої 

освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за 

іншою спеціальністю (напрямом підготовки) 

з 12 травня до 3 червня 2020 року 

або  

перед фаховими вступними 

випробуваннями у серпні з 5 по 30 

серпня (за наявності складеного 

ЗНО) 

Прийом заяв та документів для осіб, які мають право 

брати участь у конкурсному відборі за спеціальними 

правами (вступати на основі вступних іспитів, а не 

ЗНО)  

з 17 липня до  

18.00 год 25 липня 2020 року 

 

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на 

основі  результатів  єдиного фахового вступного 

випробування і/або єдиного вступного іспиту (з 

з 5 серпня до 

 18.00 год 22 серпня 2020 року 
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іноземної мови) і вступників які, відповідно до розділу 

VI Правил Прийому, можуть вступати замінивши здачу 

ЄВІ на внутрішній іспит з іноземної мови 

Єдиний фаховий вступний іспит з іноземної мови 

(додаткова сесія буде визначена УЦОЯО) 
1 липня 2020 року 

Фахові вступні випробування  14 серпня по 28 серпня 2020 року 

Надання рекомендації до зарахування 
не пізніше 18:00 31 серпня 2020 

року 

Виконання вимог до зарахування 
не пізніше 18.00 год 4 вересня 

2020 року  

Зарахування  
не пізніше 18.00 год 7 вересня 

2020  року*  

* в окремих випадках (для вступників рекомендованих до зарахування у 

ВНЗ «Український католицький університет», які були зараховані на навчання 

в інші навчальні заклади і розпочали процедуру відрахування) до 30 вересня. 

 

4.5. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить вищий 

навчальний заклад «Український католицький університет», конкурсний відбір 

та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти 

на здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» проводиться у такі 

терміни: 

 

Етапи вступної кампанії   

(Право («Права людини») 
Терміни 

Реєстрація для складання єдиного фахового 

вступного випробування з права та єдиного вступного 

іспиту з іноземної мови  

з 12 травня до  

18.00 год. 5 червня 2020 року 

Прийом заяв та документів для осіб, які мають право 

брати участь у конкурсному відборі за спеціальними 

правами (вступати на основі вступних іспитів, а не 

ЗНО) 

З 17 липня до 18.00 до 25 липня  

2020 року 

 

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на 

основі  результатів  єдиних фахових вступних іспитів 

та випробувань (ЗНО)  

З 5 серпня до 18.00 до 22 серпня 

2020 року 

Єдиний вступний іспит з іноземної мови (додаткова 

сесія буде визначена УЦОЯО) 
1 липня 2020 року 

Єдине фахове вступне випробування  3 липня 2020 року 

Вступні іспити та фахові вступні випробування для 

осіб, які мають право вступу за спеціальними 

правами 

1 липня (іноземна мова) та 3 липня 

(фахове випробування) 2020 року 

Встановлення рекомендації до  зарахування не пізніше 31 серпня 2020 року 
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Виконання вимог до зарахування 
не пізніше 18.00 год. 4 вересня 2020 

року  

Зарахування  
не пізніше  18.00 год 7 вересня 2020  

року*  

 

* в окремих випадках (для вступників рекомендованих до зарахування у 

ВНЗ «Український католицький університет», які були зараховані на навчання 

в інші навчальні заклади і розпочали процедуру відрахування) до 30 вересня. 

 

4.7. Додатковий прийом заяв і документів, фахові випробування, що 

проводить вищий навчальний заклад «Український католицький університет», 

конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та 

повної вищої освіти на здобуття ступеня магістра на вільне(і) місце (місця) для 

окремих спеціальностей може проводиться у такі терміни. 

 
 

Етапи додаткового набору вересень-жовтень Терміни 

Прийом заяв та документів 28 вересня - 3 жовтня 2020 року 

Терміни проведення вищим навчальним закладом 

вступних випробувань 

5 - 8 жовтня 2020 року 

  

Встановлення рекомендації до зарахування не пізніше 18.00 години 9 

жовтня 2020 р. 

Виконання вимог до зарахування не пізніше 12.00 год 12 жовтня 

2020 р. 

Зарахування вступників не пізніше 18.00 12 жовтня 2020 

року 

  

Етапи додаткового набору жовтень-листопад Терміни 

Прийом заяв та документів 25 – 31 жовтня 2020 року 

Терміни проведення вищим навчальним закладом 

вступних випробувань 

2 - 5 листопада 2020 року 

  

Встановлення рекомендації до зарахування не пізніше 12.00 години 6 

листопада 2020 року 

Виконання вимог до зарахування не пізніше 12.00 год 8 листопада 

2020 року. 

Зарахування вступників не пізніше 18.00 8 листопада 2020 

року  
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V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному 

відборі до вищих навчальних закладів 

5.1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною 

формою навчання подають заяви:  

тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків; 

тільки у паперовій формі: 

для реалізації права на вступ за співбесідою або результатами вступних 

іспитів з конкурсних предметів; 

за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, 

по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному 

документі про здобуття повної загальної середньої освіти та у сертифікаті 

зовнішнього незалежного оцінювання; 

у разі подання іноземного документа про освіту; 

у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства, які постійно 

проживають в Україні; 

у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до 

запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;  

у разі подання заяви після строків реєстрації роботи електронних кабінетів, 

якщо вступник не зареєстрував електронний кабінет раніше; 

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в 

електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної 

комісії закладу вищої освіти; 

для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених 

пунктом 6.1 розділу VI Правил вступу. 

 

Вступники на основі повної загальної середньої освіти, що мають 

спеціальні права щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття 

вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктом 

7.1 розділу VІ цих Правил і бажають скористатися цими правами, подають 

заяви в паперовій формі.  

 

Подання заяв на конкурсні пропозиції, для участі в конкурсі на місця за 

кошти фізичних або юридичних осіб, не обмежується в кількості. 

 

5.2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення 

електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією 

закладу вищої освіти згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній 

формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2020 

році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 

2019 року № 1285 

ВНЗ «Український католицький університет» створює консультаційний 

центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам при поданні 

заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного 

центру будь-якого закладу вищої освіти з метою створення електронного 

кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатку до 
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документу про повну загальну середню освіту, довідки про реєстрацію місця 

проживання (у разі необхідності). 

 

5.3. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до 

приймальної комісії. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді 

реєструються уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день 

прийняття заяви. 

 

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням 

спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та 

форми здобуття освіти.  

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники 

претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб.  

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання вступники 

подають окремі заяви. 

 

5.4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє 

особисто в оригіналі: 

документ, що посвідчує особу та громадянство (1, 2, 11 сторінки) 

(відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України", пунктів 

15, 16 частини першої статті 1 Закону України "Про біженців та осіб, які 

потребують додаткового або тимчасового захисту", пункту 16 частини першої 

статті 1 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства") або копію ID-картки із реєстрацією про місце проживання; 

документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній 

ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і 

додаток до нього; 

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для 

вступників на основі повної загальної середньої освіти) та виписку з оцінками; 

військово-обліковий документ для військовозобов`язаних (квиток або 

посвідчення про приписку), крім випадків, передбачених законодавством; 

документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за 

результатами співбесіди або вступних іспитів на основі повної загальної 

середньої освіти за наявності. 

 

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 

копію документа, що посвідчує особу та громадянство (1, 2, 11 сторінки) 

(відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України", пунктів 

15, 16 частини першої статті 1 Закону України "Про біженців та осіб, які 

потребують додаткового або тимчасового захисту", пункту 16 частини першої 

статті 1 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства") або копію ID-картки із реєстрацією про місце проживання; 

копію ІПН; 
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документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній 

ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і 

додаток до нього або копії (за конкретних умов); 

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для 

вступників на основі повної загальної середньої освіти) з роздрукованими 

балами ЗНО або копії (за конкретних умов); 

копію військово-облікового документа для військовозобов`язаних (квиток 

або посвідчення про приписку), крім випадків, передбачених законодавством; 

медичну довідку за формою 086-О; 

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 

копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі 

за результатами співбесіди або вступних іспитів на основі повної загальної 

середньої освіти за наявності. 

 

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку 

персональних даних. 

 

5.5. Копії документів, що засвідчують спеціальні умови вступу за 

співбесідою чи вступними іспитами, передбачені пунктом 7.1 розділу VІІ цих 

Правил подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій 

формі у визначені цими Правилами або відповідно до них терміни. Не подані 

своєчасно документи, що засвідчують спеціальні права особи на участь у 

конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної 

загальної середньої освіти, не дають права на отримання таких спеціальних 

прав. 

 

5.6. Вступники, на старші курси для здобуття ступеня бакалавра на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за 

спорідненою спеціальністю, бакалавра здобутого чи іншою спеціальністю 

подають заяву про вступ за обраним напрямом та формою навчання у паперовій 

формі. Заява подається вступником особисто до Приймальної комісії ВНЗ 

«Український католицький університет» та обробляється відповідно до вимог 

Закону України «Про захист персональних даних». 

При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто: 

документ, що посвідчує особу та громадянство (1, 2, 11 сторінки) 

(відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України", пунктів 

15, 16 частини першої статті 1 Закону України "Про біженців та осіб, які 

потребують додаткового або тимчасового захисту", пункту 16 частини першої 

статті 1 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства") або копію ID-картки із реєстрацією про місце проживання; 

документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній 

ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і 

додаток до нього; 

військово-обліковий документ для військовозобов`язаних (квиток або 

посвідчення про приписку), крім випадків, передбачених законодавством. 
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До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:  

копію документа, що посвідчує особу та громадянство (1, 2, 11 сторінки) 

(відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України", пунктів 

15, 16 частини першої статті 1 Закону України "Про біженців та осіб, які 

потребують додаткового або тимчасового захисту", пункту 16 частини першої 

статті 1 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства") або копію ID-картки із реєстрацією про місце проживання; 

копію ІПН; 

документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній 

ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і 

додаток до нього або копії (за конкретних умов); 

копію військово-облікового документа для військовозобов`язаних (квиток 

або посвідчення про приписку), крім випадків, передбачених законодавством; 

медичну довідку за формою 086-О; 

чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см. 

 

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це зумовлено 

особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями у терміни, 

визначені для прийому документів, не пізніше терміну для прийняття 

Приймальною комісією рішення про рекомендування вступників до 

зарахування. 

 

5.7. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною 

комісією ВНЗ «Український католицький університет», до якого вони 

подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що 

посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про 

приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії 

документів без пред'явлення оригіналів не приймаються. 

 

5.8. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована ВНЗ 

«Український католицький університет» на підставі рішення приймальної 

комісії до моменту закінчення прийому документів на навчання за умови 

допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної 

бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим 

в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання 

анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє 

рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву. 

Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення 

вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання. 

Вступник має право до моменту закінчення подання електронних заяв 

скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, 

зареєстровану та допущену до конкурсу у вищих навчальних закладах. 

 

5.9. Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня 

бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за всіма 

спеціальностями за денною та заочною формами здобуття освіти подають заяви 
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тільки в паперовій формі. Заява обробляється відповідно до вимог Закону 

України «Про захист персональних даних». 

 

Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується. 

 

При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто: 

документ, що посвідчує особу та громадянство (1, 2, 11 сторінки) 

(відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України", пунктів 

15, 16 частини першої статті 1 Закону України "Про біженців та осіб, які 

потребують додаткового або тимчасового захисту", пункту 16 частини першої 

статті 1 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства") або копію ID-картки із реєстрацією про місце проживання; 

копію ІПН; 

документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній 

ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і 

додаток до нього; 

екзаменаційний листок єдиного фахового вступного випробування та 

єдиного вступного іспиту з використанням організаційно-технологічних 

процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступників, які 

складають ЄВІ; 

військово-обліковий документ для військовозобов`язаних (квиток або 

посвідчення про приписку), крім випадків, передбачених законодавством. 

 

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:  

копію документа, що посвідчує особу та громадянство (1, 2, 11 сторінки) 

(відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України", пунктів 

15, 16 частини першої статті 1 Закону України "Про біженців та осіб, які 

потребують додаткового або тимчасового захисту", пункту 16 частини першої 

статті 1 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства") або копію ID-картки із реєстрацією про місце проживання; 

копію ІПН; 

диплом державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень 

бакалавра, спеціаліста, магістра за особистим вибором оригінали та додаток до 

нього або копії (за конкретних умов);  

копію екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування 

та єдиного вступного іспиту з використанням організаційно-технологічних 

процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступників, які 

складають ЄВІ;  

копію військово-облікового документа для військовозобов`язаних (квиток 

або посвідчення про приписку), крім випадків, передбачених законодавством; 

чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см; 

копію документів, що які підтверджують право вступника на зарахування 

за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів (за 

пред’явленням оригіналів) за наявності. 
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5.10. Додаткові документи для вступу на спеціальності: 

 

Вступники на навчання для здобуття магістра за спеціальністю 041–

Богослов’я: освітньою програмою - Богослов’я на основі ступеня бакалавра 

чи магістра, здобутих за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), 

додатково подають мотиваційний лист (не більше двох сторінок друкованого 

тексту формату А4), у якому абітурієнт повинен пояснити свою зацікавленість 

програмою, свої очікування від навчання на програмі та окреслити можливості 

застосування отриманих знань у подальшому на практиці. 

Вступники на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

магістра за спеціальністю 041–Богослов’я: освітньою програмою - 

Християнська педагогіка та організація дозвілля вступники додатково 

подають мотиваційний лист (не більше двох сторінок друкованого тексту 

формату А4), у якому абітурієнт повинен пояснити свою зацікавленість 

програмою, свої очікування від навчання на програмі та окреслити можливості 

застосування отриманих знань у подальшому на практиці. 

Вступники на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 

032 – Iсторія та археологія: освітньою програмою - Історія вступники 

додатково подають науково-практичний доробок (дипломи переможця чи 

учасника Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій, 

наукові публікації, сертифікати учасника курсів, тренінгів, посвідчення про 

досвід практичної роботи в обраній галузі).  

Вступники на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 

231 – Соціальна робота: освітньою програмою –Технології та інновації в 

соціальній роботі вступники додатково подають науково-практичний доробок 

(дипломи переможця чи учасника Міжнародних та Всеукраїнських науково-

практичних конференцій, наукові публікації, сертифікати учасника курсів, 

тренінгів, посвідчення про досвід практичної роботи в обраній галузі). 

Вступники на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 

053 –Психологія: освітньою програмою – Клінічна психологія з основами 

психодинамічної терапії вступники додатково подають науково-практичний 

доробок (дипломи переможця чи учасника Міжнародних та Всеукраїнських 

науково-практичних конференцій, наукові публікації, сертифікати учасника 

курсів, тренінгів, посвідчення про досвід практичної роботи в обраній галузі). 

Вступники на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 

053 –Психологія: освітньою програмою – Клінічна психологія з основами 

когнітивно-поведінкової терапії вступники додатково подають мотиваційне 

есе  засвідчене особистим підписом, у якому описують свою фахову та учбову 

мотивацію, коло професійних інтересів, здатність до самореалізації в межах 

обраного фаху. Детальні вимоги до есе описані в програмі фахової співбесіди. 

Вступники на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 

061 – Журналістика додатково подають відповідно оформлений творчий 

доробок (опубліковані в друкованих ЗМІ, Інтернет-виданнях, на радіо і 

телебаченні авторські матеріали (роботи), засвідчені підписом редактора 

відповідного ЗМІ та редакційною печаткою). 
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Вступники на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 

061 – Журналістика: освітньою програмою - Медіа-комунікації додатково 

подають проектну заявку (не більше двох сторінок друкованого тексту формату 

А4), у якій  вступник має описати майбутній або вже реальний медіапроект. 

Медіапроект має містити: назву; концепт-ідею (мету, завдання, обґрунтування 

актуальності); опис змісту; аналіз цільової аудиторії; очікування від 

результатів. Разом з основним блоком інформації у проектній заявці необхідно 

подати посилання на сайти, авторські блоги, YouTube. 

Вступники на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 

281 - Публічне управління та адміністрування: освітньою програмою – 

публічне управління та адміністрування додатково подають мотиваційне есе 

англійською мовою на тему: «Ваші цілі в житті: роль програми MPA (Master of 

Public Administration) у їх досягненні», яке повинне продемонструвати бачення 

(візію) абітурієнтом розвитку публічної влади, місцевого самоврядування та 

громадянського суспільства в Україні та його місії в цьому; його цінності, 

пріоритети і особисті досягнення протягом останніх 5 років; очікування 

абітурієнта від магістерської програми. 

Вимоги до оформлення есе: не більше 1000 слів, шрифт Times New Roman 

14 pt чорний, 1,5 міжрядковий інтервал, параметри сторінки: ліве, верхнє, 

нижнє 2 см, праве 1,5 см, форматування по ширині рядка). Мотиваційне есе, яке 

не відповідає технічним параметрам, оцінюватися не буде. 

Два рекомендаційних листи, які надсилаються на електронну адресу 

spm@ucu.edu.ua персонально особами, які надають рекомендації. 

Вступники на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

магістра за спеціальністю 073 – Менеджмент: освітньою програмою: 

Інновації та підприємництво додатково подають мотиваційне есе 

українською або англійською мовою на тему «Я як стартап», яке повинне 

продемонструвати бачення (візію) абітурієнтом можливостей для саморозвитку 

та самореалізації, як підприємця в Україні та його місії в контексті розвитку 

країни; його цінності, пріоритети та особисті досягнення протягом останніх 2 

років; очікування абітурієнта від магістерської програми. 

Вимоги до оформлення есе: не більше 1000 слів, шрифт Times New Roman 

14 pt чорний, 1,5 міжрядковий інтервал, параметри сторінки: ліве, верхнє, 

нижнє 2 см, праве 1,5 см, форматування по ширині рядка). Мотиваційне есе, яке 

не відповідає технічним параметрам, оцінюватися не буде. 

Два рекомендаційних листи, які надсилаються на електронну адресу 

academic_department@lvbs.com.ua (зазначити в темі листа прізвище та ім’я 

вступника та програму на яку він подається) персонально особами, які надають 

рекомендації. 

Вступники на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

магістра за спеціальністю 073 – Менеджмент: освітньою програмою: 

Управління персоналом та організаційний розвиток додатково подають 

мотиваційне есе українською або англійською мовою на тему «Мої цінності - 

виклик чи благо», яке має демонструвати візію можливостей для саморозвитку 

та самореалізації у фаху; цінності, пріоритети та особисті досягнення; здатність 

до критичного аналізу подій чи ситуацій та генерації управлінських висновків, 

mailto:academic_department@lvbs.com.ua
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очікування абітурієнта від магістерської програми Вимоги до оформлення есе: 

не більше 1000 слів, шрифт Times New Roman 14 pt чорний, 1,5 міжрядковий 

інтервал, параметри сторінки: ліве, верхнє, нижнє 2 см, праве 1,5 см, 

форматування по ширині рядка). Мотиваційне есе, яке не відповідає технічним 

параметрам, оцінюватися не буде. 

Два рекомендаційних листи, які надсилаються на електронну адресу 

academic_department@lvbs.com.ua (зазначити в темі листа прізвище та ім’я 

вступника та програму на яку він подається) персонально особами, які надають 

рекомендації. 

Вступники на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

магістра за спеціальністю 073 – Менеджмент: освітньою програмою: Бізнес-

адміністрування додатково подають мотиваційне есе українською або 

англійською мовою на тему «Поразка як стимул до наступного досягнення - 

приклад з власного життя», яке має демонструвати візію можливостей для 

саморозвитку та самореалізації у фаху; цінності, пріоритети та особисті 

досягнення; здатність до критичного аналізу подій чи ситуацій та генерації 

управлінських висновків, очікування абітурієнта від магістерської програми 

Вимоги до оформлення есе: не більше 1000 слів, шрифт Times New Roman 14 pt 

чорний, 1,5 міжрядковий інтервал, параметри сторінки: ліве, верхнє, нижнє 

2 см, праве 1,5 см, форматування по ширині рядка). Мотиваційне есе, яке не 

відповідає технічним параметрам, оцінюватися не буде. 

Два рекомендаційних листи, які надсилаються на електронну адресу 

academic_department@lvbs.com.ua (зазначити в темі листа прізвище та ім’я 

вступника та програму на яку він подається) персонально особами, які надають 

рекомендації. 

Вступники на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

магістра за спеціальністю 073 – Менеджмент: освітньою програмою: 

Управління технологіями додатково подають мотиваційне есе українською 

або англійською мовою на тему «Поразка як стимул до наступного досягнення - 

приклад з власного життя», яке має демонструвати візію можливостей для 

саморозвитку та самореалізації у фаху; цінності, пріоритети та особисті 

досягнення; здатність до критичного аналізу подій чи ситуацій та генерації 

управлінських висновків, очікування абітурієнта від магістерської програми. 

Вимоги до оформлення есе: не більше 1000 слів, шрифт Times New Roman 14 pt 

чорний, 1,5 міжрядковий інтервал, параметри сторінки: ліве, верхнє, нижнє 

2 см, праве 1,5 см, форматування по ширині рядка). Мотиваційне есе, яке не 

відповідає технічним параметрам, оцінюватися не буде. 

Два рекомендаційних листи, які надсилаються на електронну адресу 

academic_department@lvbs.com.ua (зазначити в темі листа прізвище та ім’я 

вступника та програму на яку він подається) персонально особами, які надають 

рекомендації. 

Вступники на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

магістра за спеціальністю 073 – Менеджмент: освітньою програмою: 

Менеджмент маркетингової діяльності додатково подають мотиваційне есе 

українською або англійською мовою на тему «Я як Клієнт: мій найкращий і 

найгірший досвід», яке повинне продемонструвати бачення (візію) абітурієнтом 
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недоліків та можливостей для розвитку підприємств в Україні та розуміння ролі 

і місії в контексті розвитку країни; його цінності, пріоритети та особисті 

досягнення протягом останніх років; очікування абітурієнта від магістерської 

програми. 

Вимоги до оформлення есе: не більше 1000 слів, шрифт Times New Roman 

14 pt чорний, 1,5 міжрядковий інтервал, параметри сторінки: ліве, верхнє, 

нижнє 2 см, праве 1,5 см, форматування по ширині рядка). Мотиваційне есе, яке 

не відповідає технічним параметрам, оцінюватися не буде. 

Два рекомендаційних листи, які надсилаються на електронну адресу 

academic_department@lvbs.com.ua (зазначити в темі листа прізвище та ім’я 

вступника та програму на яку він подається) персонально особами, які надають 

рекомендації. 

Вступники на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

магістра за спеціальністю 073 – Менеджмент: освітньою програмою: 

Управління неприбутковими організаціями додатково подають мотиваційне 

відео на тему «Як я будую громадянське суспільство», яке повинно розкривати 

розуміння лідерства, дієвість громадянського суспільства, участь людей у 

вирішенні локальних проблем та демонструвати мотивацію абітурієнта до 

навчання на магістерській програмі. 

Вимоги до відео: тривалість не більше 3 хвилин. Не має значення, чи відео 

відзняте на мобільний телефон чи професійну камеру. Головне, аби воно було 

якісним та розкривало повноцінно задану тему. Мотиваційне відео, тривалістю 

більше 3 хвилин, оцінюватися не буде. 

Відео завантажується на YouTube та лінк-посилання на нього надсилається 

на електронну адресу ilm@ucu.edu.ua. 

 

5.11.Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною 

комісією Університету, або в установленому законодавством порядку. Копії 

документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка 

(посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають 

засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються. 

 

5.12. Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території 

України або переселилися з неї після 01 січня 2020 року, а також вступники, які 

проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не 

здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням 

особливостей, передбачених наказами № 560, № 697 відповідно. 

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного 

підприємства "Інфоресурс" про його здобуття, у тому числі без подання 

додатку документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. 

 

5.13. Приймальна комісія Університету розглядає заяви та документи 

вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для 

вступу на навчання до ВНЗ «Український католицький університет» протягом 

трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання 
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результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після 

завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових 

списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти 

на підставі даних, внесених до Єдиної бази. 

 
5.14. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована закладом 

вищої освіти на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення 

прийому документів на навчання для заяв у паперовій формі та не пізніш як за 

день до закінчення подання електронних заяв для електронних заяв за умови 

допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної 

бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим 

в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання 

анулюється в Єдиній базі. В разі скасування електронної заяви приймальна 

комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після 

чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю. 

 

5.15. Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником 

лише один раз (виконання вимог до зарахування). 

 

5.16. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання 

спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за 

результатами вступних іспитів. 

 

5.17. Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа 

про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), 

затверджує її своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа 

про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній 

формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про 

освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії). 

 

5.18. Перелік документів для вступу до аспірантури визначено у Правилах 

прийому до аспірантури закладу вищої освіти «Український католицький 

університет» у 2020 році (див. додаток 15). 

 

5.17. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною 

ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми 

(напряму підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав 

для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної 

загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою фіксуються в заяві 

вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у 

паперовій формі. 

 

5.18. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий 

за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов'язковою є 

процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що 

здійснюється вищим навчальним закладом – з метою зарахування власника 
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Документа на навчання або МОН – з метою продовження навчання власника 

Документа на території України (відповідно до наказу Міністерства освіти і 

науки України "Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про 

освіту" від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 7 травня 2015 року за № 614/27059). У ВНЗ «Український католицький 

університет» процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа 

регулюється «Положенням про порядок визнання у Вищому навчальному 

закладі «Український католицький університет» документів про освіту, 

виданих іноземними навчальними закладами».  

 

5.19. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про вищу 

духовну освіту, виданий закладом вищої духовної освіти, обов’язковим є 

подання Свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту 

або рішення вченої ради ВНЗ «Український католицький університет» щодо 

визнання зазначеного документа відповідно до Порядку державного визнання 

документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих 

вищими духовними навчальними закладами, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 652. 

 

VІ. Організація та проведення конкурсного відбору 

 

6.1. Конкурсний відбір для здобуття ступеня бакалавра на основі повної 

загальної середньої освіти здійснюється за результатами вступних 

випробувань: 

для вступу на перший курс на навчання – у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання, вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими 

Правилами випадках (див. розділ VІІ, п. 7.1).  

У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного 

оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років (окрім ЗНО з іноземної мови). 

Вступник має право подати оцінку сертифікату з англійської, німецької, 

французької чи іспанської мови за вибором за 2018, 2019 та 2020 рік. 

Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної 

середньої освіти зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного 

оцінювання з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Правилами 

прийому до ВНЗ «Український католицький університет» (див. додаток 5).  

 

Конкурсний бал розраховується (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А  

 

де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних 

іспитів з першого та другого предметів; П3 – оцінка зовнішнього незалежного 

оцінювання, вступного іспиту або творчого конкурсу з третього предмету; А – 

середній бал документа про повну загальну середню освіту переведений в 

шкалу від 100 до 200 балів (додаток 8)  

 

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4 встановлюються вищим 

навчальним закладом з точністю до 0,01: К1, К2, К3 встановлюються на рівні не 
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менше 0,2 кожний; К4 не може перевищувати 0,1; Сума коефіцієнтів К1, К2, 

К3, К4 для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1 (див додаток 5). 

К5 встановлюється за наявності у вступника особливих успіхів здобутих в рік 

вступу. 

 

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-

бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає 

"9", "5" відповідає "12". У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до 

документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній 

шкалі вважається таким, що дорівнює 2. 

 

Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у 

міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки 

України), чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських і 

Дефлімпійських ігор (за поданням Мінмолодьспорт України) зараховуються 

оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.  

 

Призерам (особам, нагородженим дипломами I–III ступенів) IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів, призерам 

III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів 

- членів Малої академії наук України в рік вступу під час вступу на 

спеціальності, визначені Переліком спеціальностей, яким надається особлива 

підтримка (додаток 2 Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 

2020 році), останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал 

вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 

200. Інформацію про них приймальна комісія отримують з ЄДЕБО. 

 

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про 

здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал в 200-

бальній шкалі вважається таким, що відповідає мінімальному можливому 

значенню. 

 

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), сільський 

(СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому: 

РК дорівнює 1,02, для конкурсних пропозицій закладів вищої освіти у м. 

Львові  

СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну 

загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у 

рік вступу (1,05 - для спеціальностей (предметних спеціальностей, 

спеціалізацій), передбачених у Переліку спеціальностей, яким надається 

особлива підтримка в Умовах прийому до вищих навчальних закладів України 

в 2020 році, та спеціальностей галузі знань 21 «Ветеринарна медицина»); 1,00 - 

в інших випадках. 

Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (за потреби) 

згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку 

передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF#n177
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF#n187
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF#n187
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демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 02 березня 2016 року № 207. 

СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі 

без реєстрації не застосовуються. 

 

При різній кількості складових в конкурсному балі повинен дотримуватись 

принцип рівності прав вступників. 

 

6.2. Конкурсний відбір для здобуття ступеня бакалавра на основі 

диплома молодшого спеціаліста при прийомі на другий (третій) курс 

проходить у формі співбесіди та за наявності вільних ліцензійних місць.  

Нормативний термін підготовки визначається після визначення 

деканатами, на основі поданих вступником документів, академічної різниці, 

термінів ліквідації академічної заборгованості та курсу, на який зараховується 

вступник. Приймальна комісія приймає рішення про допуск його до 

проходження співбесіди в терміни визначені Правилами прийому до 

Університету. 

Прийом на навчання на другий (третій) курс з нормативним терміном 

навчання регулюється додатком 3. 

 

6.3. Конкурсний відбір для здобуття ступеня магістра на основі диплому 

бакалавра, магістра, спеціаліста проходить у формі (див додаток 4): 

 

За спеціальністю 081 «Право» конкурсний відбір проходить у формі 

єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного 

випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей (за 

умови успішного складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови, 

кожного блоку єдиного фахового вступного випробування).  

Конкурсний бал формується із результатів:  

єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови 

(англійська, німецька, французька або іспанська); 

єдиного фахового вступного випробування за тест з права; 

єдиного фахового вступного випробування за тест із 

загальних навчальних правничих компетентностей. 

У 2020 році приймаються результати єдиного фахового вступного 

випробування 2018, 2019 та 2020 року. Оцінки з англійської, німецької, 

французької та іспанської мов приймаються з результатів єдиного вступного 

іспиту 2020 року. 

 

За спеціальностями 041 «Богослов’я», 032 «Історія та археологія», 061 

«Журналістика», 053 «Психологія», 073 «Менеджмент», 122 «Комп’ютерні 

науки», 281 «Публічне управління та адміністрування» 231 «Соціальна 

робота», 227 «Фізична терапія, ерготерапія» конкурсний відбір проходить у 

формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних 

випробувань (за умови успішного складання додаткових вступних випробувань 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF#n187
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для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за 

іншою спеціальністю (напрямом підготовки)).  

До конкурсного балу враховуються:  

оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної 

мови (англійська, німецька, французька або іспанська), за шкалою від 100 до 

200 балів. Оцінки з англійської, німецької, французької та іспанської мов 

приймаються з результатів єдиного вступного іспиту 2019 року; 

оцінка фахового вступного випробування; 

середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний 

рівень) на основі якого здійснюється вступ.  

 

6.4. Особа може вступити до закладу вищої освіти для здобуття ступеня 

магістра на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за 

умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з 

урахуванням середнього бала додатка відповідного диплома (див. додаток 4, 

додаток 11) .  

 

6.5. При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

магістра для вступників, які мають  право на участь у конкурсному відборі за 

спеціальними правами враховуються результати вступних випробувань 

відповідно до п. 7.1. розділу VІІ цих Правил прийому, п. 6.6 цього розділу. 

 

6.6. Проведення вступних екзаменів, фахових випробувань 

6.6.1. Для проведення вступних екзаменів створюються екзаменаційні 

комісії. Для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на основі 

раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня створюються фахові 

екзаменаційні комісії. 

Рішенням Приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного 

предмета щодо вступу на спеціальність (освітню програму) можуть бути 

зараховані для участі у конкурсному відборі на іншу спеціальність у ВНЗ 

«Український католицький університет». 

6.6.2. Форми проведення та зміст вступних випробувань при прийомі на 

навчання для здобуття ступеня магістра визначаються деканатами. 

6.6.3. При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за 

спеціальністю 032 – Iсторія та археологія: освітньою програмою - Історія 

конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування 

(макс. к-сть - 200 балів), єдиного вступного іспиту з іноземної мови (макс. к-сть 

- 200 балів), середнього балу документа про здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ (макс. к-сть - 20 

балів).  

Для вступників, які вступають на основі ОС Магістра (ОКР 

Спеціаліста) ЄВІ з іноземної мови може бути замінений на вступний іспит з 

іноземної мови в університеті. 

Фахове випробування на програму підготовки магістра історії відбувається 

згідно тем за спеціалізаціями «Історія Європи ранньомодерного та модерного 
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часу», «Історія України XVI-XXI ст.», «Релігійна культура ранньомодерної 

України» та «Медієвістика» у формі усного іспиту, під час якого вступник 

повинен продемонструвати знання джерел та історіографії відповідно до 

обраної спеціалізації. 

Фахове випробування покликане виявити обізнаність студента із сучасною 

науковою літературою на історичну тематику, з наголосом на дослідницьких 

зацікавленнях претендента, а також оцінити дослідницькі здібності та зрілість 

вибору майбутнього магістранта. Випробування містить перелік питань, які 

стосуються сучасної історіографії з європейської історії та культури, історії 

України XVI – ХХІ ст., а також історії середніх віків (латинського 

Середньовіччя, Візантії та Русі-України до XVI ст.), поділених на тематичні 

блоки. До переліку питань долучено науково-практичний доробок вступника 

(дипломи переможця чи учасника Міжнародних та Всеукраїнських науково-

практичних конференцій, наукові публікації, сертифікати учасника курсів, 

тренінгів, посвідчення про досвід практичної роботи в обраній галузі, 

попередню дослідницьку проблематику претендента (дипломна робота, 

виконана у попередньому навчальному закладі, остання курсова робота чи 

опублікована наукова стаття)).  

Єдиний вступний іспит з іноземної мови проходить у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання. Вступний іспит з іноземної мови проходить у формі 

тестування в університеті. Мови складання іспиту – англійська, німецька, 

французька, іспанська. 

Середній бал додатка до диплома обчислюється як середнє арифметичне 

всіх оцінок у додатку до диплому, включно з оцінкою державної атестації за 

100-бальною шкалою з округленням до десятих та переводиться у 

двадцятибальну шкалу шляхом поділу на коефіцієнт 5. 

6.6.4. При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за 

спеціальністю 061 – Журналістика конкурсний бал обчислюється як сума 

результатів фахового випробування (макс. к-сть - 120 балів) та фахової 

співбесіди (макс. к-сть балів за співбесіду - 60, за творчий доробок макс. к-сть - 

20), єдиного вступного іспиту з іноземної мови (макс. к-сть - 200 балів), 

середнього балу документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний 

рівень) на основі якого здійснюється вступ (макс. к-сть - 20 балів).  

Для вступників, які вступають на основі ОС Магістра (ОКР 

Спеціаліста) ЄВІ з іноземної мови може бути замінений на вступний іспит з 

іноземної мови в університеті. 

Фахове випробування - проводиться у формі письмового іспиту зі 

спеціальності, під час якого вступник повинен продемонструвати вміння, 

навики та потенційний фаховий рівень за такими напрямами: 

● редактор новин; 

● новинна журналістика; 

● інформаційні жанри; 

● аналітичні жанри; 

● редагування журналістського тексту. 
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Фахова співбесіда, яка відбуватиметься у формі запитань-відповідей, 

спрямована на поглиблений аналіз творчого доробку абітурієнта та виконаного 

ним завдання під час письмового іспиту, а також покликана виявити у 

вступника: 

● мотивацію вибору професії журналіста; 

● розуміння місії журналіста у сучасному світі, викликів та 

перспектив професії; 

● світоглядні та професійні орієнтири; 

● комунікабельність; 

● фаховість виконання поставленого письмового завдання; 

● аргументованість у відстоюванні власної позиції. 

Творчий доробок – це опубліковані в друкованих ЗМІ, Інтернет-виданнях, 

на радіо і телебаченні авторські матеріали (роботи) вступника. Авторство 

вступника має бути засвідчене підписом редактора відповідного ЗМІ та 

редакційною печаткою. 

Творчий доробок подається в Приймальну комісію разом зі вступними 

документами та демонструє фаховий рівень абітурієнта, його журналістський 

потенціал, коло професійних інтересів. Аналіз представленого творчого 

доробку відбувається під час співбесіди з абітурієнтом.  

Єдиний вступний іспит з іноземної мови проходить у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання. Вступний іспит з іноземної мови проходить у формі 

тестування в університеті. Мови складання іспиту – англійська, німецька, 

французька, іспанська. 

Середній бал додатка до диплома обчислюється як середнє арифметичне 

всіх оцінок у додатку до диплому, включно з оцінкою державної атестації за 

100-бальною шкалою з округленням до десятих та переводиться у 

двадцятибальну шкалу шляхом поділу на коефіцієнт 5. 

6.6.5. При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за 

спеціальністю 061 – Журналістика: освітньою програмою – Медіа- 

комунікації на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), 

здобутого за спеціальністю 061 “Журналістика” конкурсний бал 

обчислюється як сума результатів: фахового випробування (макс. к-сть – 120 

балів), та фахової співбесіди (макс. к-сть – 80 балів, де 30 балів абітурієнт 

отримує за проектну заявку і 50 – за співбесіду), єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови (макс. к-сть – 200 балів), середнього балу документа про 

здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого 

здійснюється вступ (макс. к-сть – 20 балів).  

Для вступників, які вступають на основі ОС Магістра (ОКР 

Спеціаліста) ЄВІ з іноземної мови може бути замінений на вступний іспит з 

іноземної мови в університеті. 

Фахове випробування у формі письмового іспиту спрямоване на  

з’ясування дослідницького, аналітичного та фахового практичного 

журналістського потенціалу абітурієнта, виявлення вміння аналізувати і 

працювати із науковими матеріалами, застосовувати різні журналістські 
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інструменти та медійні платформи, навики конструктивної, аргументованої 

критики медійного контенту. 

У проектній заявці, яка подається в Приймальну комісію разом зі 

вступними документами абітурієнт має описати майбутній або вже реальний 

медіапроект (не більше двох сторінок друкованого тексту формату А4). 

Медіапроект має містити: назву; концепт-ідею (мету, завдання, обґрунтування 

актуальності); опис змісту; аналіз цільової аудиторії; очікування від 

результатів. Разом з основним блоком інформації у проектній заявці необхідно 

подати посилання на сайти, авторські блоги, YouTube.  

Фахова співбесіда передбачає інтерв’ю з вступником на підставі його 

мотиваційного листа та письмового іспиту. Мета співбесіди – чіткіше 

окреслити дослідницький, аналітичний та практичний потенціал абітурієнта і 

його здатність до самореалізації на магістерській програмі, а також з’ясувати:  

● мотивацію вибору вступником обраного фаху; 

● професійні цілі та стратегії їх досягнення; 

● розуміння сучасного медійного середовища та ролі медіа-працівників; 

● рівень комунікабельності, ерудиції, задатків лідера; 

● визначити вміння вступника аргументовано, стисло і зрозуміло 

висловлювати свою думку. 

Єдиний вступний іспит з іноземної мови проходить у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання. Вступний іспит з іноземної мови проходить у формі 

тестування в університеті. Мови складання іспиту – англійська, німецька, 

французька, іспанська.  

Середній бал додатка до диплома обчислюється як середнє арифметичне 

всіх оцінок у додатку до диплому, включно з оцінкою державної атестації за 

100-бальною шкалою з округленням до десятих та переводиться у 

двадцятибальну шкалу шляхом поділу на коефіцієнт 5. 

6.6.6. При прийомі на навчання вступників, які вступають для здобуття 

ступеня магістра за спеціальністю 081 – Право: освітньою програмою – 

Права людини на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного 

рівня), здобутого за спеціальністю 081 “Право” конкурсний бал обчислюється 

на основі результатів проведення єдиного вступного іспиту з іноземної мови та 

єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних 

правничих компетентностей. При цьому, на дану спеціальність приймаються 

сертифікати ЗНО лише з англійської мови. 

Єдиний вступний іспит з іноземної мови проходить у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання. 

Єдине фахове вступне випробування з права та загальних навчальних 

правничих компетентностей проходить у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання. 

При прийомі на навчання вступників, яким надано право здавати фахові 

випробування та вступні іспити відповідно до п. 3.4. Розділу ІІІ цих Правил 

(спеціальні права щодо участі у конкурсному відборі), для здобуття ступеня 

магістра за спеціальністю 081 – Право: освітньою програмою – Права 

людини конкурсний бал обчислюється як сума результатів: фахового 
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випробування – 200 балів (розв’язання кейсів (180 балів) і мотиваційне есе (20 

балів)); вступного іспиту з іноземної мови – 200 балів; співбесіди - 200. 

Фахове випробування для вступу на програму має комбіновану форму та 

містить такі складові: 1) письмове розв’язання кейсів, 2) мотиваційне есе 

англійською мовою (подане одночасно з іншими документами аплікаційного 

пакета). 

Мотиваційне есе англійською мовою «Rule of law in promotion of Human 

rights (Reasoning My Application to the UCU LL.M Program in Нuman Rights)», 

яке подається разом із документами для вступу, має на меті: показати бачення 

(візію) абітурієнтом ролі, змісту прав людини для побудови демократичного 

суспільства в Україні й у глобальному вимірі; виявити його цінності та 

пріоритети; розкрити мотивацію для навчання у програмі й особисті очікування 

абітурієнта щодо подальшого професійного розвитку. 

Співбесіда, мета якої: з’ясувати рівень сформованості в абітурієнтів 

загальної навчальної правничої компетентності, а також (основну мотивацію 

абітурієнта навчатися на програмі, його очікування від магістерської програми, 

дати цілісну оцінку особистості абітурієнта, його комунікативних навиків, а 

також окреслити можливості абітурієнта активно працювати в одній групі з 

іншими учасниками програми). 

Вступний іспит з іноземної мови проходить у письмовій формі 

англійською мовою. Рівень В2. 

6.6.7. При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за 

спеціальністю 041 – Богослов’я: освітньою програмою – Богослов’я. 

конкурсний бал обчислюється як сума результатів: фахового випробовування 

(макс. к-сть - 200 балів), єдиного вступного іспиту з іноземної мови (макс. к-сть 

- 200 балів), середнього балу документа про здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ (макс. к-сть - 20 

балів). 

Для вступників, які вступають на основі ОС Магістра (ОКР 

Спеціаліста) ЄВІ з іноземної мови може бути замінений на вступний іспит з 

іноземної мови в університеті. 

Фахове випробування для вступу на програму підготовки магістра 

богослов’я проводять у формі усного іспиту, під час якої вступник повинен 

продемонструвати відповідний рівень знань з різних ділянок богослов’я: 

догматичного, біблійного, літургійного, морального, патристичного та 

пасторального.  

Фахове випробування покликане виявити обізнаність студента із сучасною 

науковою літературою на богословську тематику, з наголосом на 

дослідницьких зацікавленнях претендента, а також оцінити дослідницькі 

здібності та наукову зрілість вибору майбутнього магістранта. Фахове 

випробування передбачає перелік питань зі згаданих вище ділянок богослов’я, 

поділених на тематичні блоки. Фаховий іспит передбачає представлення 

наукових планів вступника.  

Єдиний вступний іспит з іноземної мови проходить у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання. Вступний іспит з іноземної мови проходить у формі 
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тестування в університеті. Мови складання іспиту – англійська, німецька, 

французька, іспанська.  

Середній бал додатка до диплома обчислюється як середнє арифметичне 

всіх оцінок у додатку до диплому, включно з оцінкою державної атестації за 

100-бальною шкалою з округленням до десятих та переводиться у 

двадцятибальну шкалу шляхом поділу на коефіцієнт 5. 

6.6.8. При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за 

спеціальністю 041 – Богослов’я: освітньою програмою – Християнська 

педагогіка та організація дозвілля конкурсний бал обчислюється як сума 

результатів: фахового випробовування (макс. к-сть - 200 балів), єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови (макс. к-сть - 200 балів), середнього балу 

документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі 

якого здійснюється вступ (макс. к-сть - 20 балів).  

Для вступників, які вступають на основі ОС Магістра (ОКР 

Спеціаліста) ЄВІ з іноземної мови може бути замінений на вступний іспит з 

іноземної мови в університеті. 

Фахове випробування для вступу на програму підготовки магістра 

богослов’я проводять у формі усного іспиту, під час якого вступник повинен 

продемонструвати відповідний рівень знань з різних ділянок богослов’я: 

догматичного, біблійного, літургійного, морального, патристичного, 

пасторального, катехитики, історії Церкви, еклезіології, а також християнської 

педагогіки та дозвіллєзнавства.  

Фахове випробування покликане виявити обізнаність студента із сучасною 

науковою літературою на богословську тематику, з наголосом на 

дослідницьких зацікавленнях претендента, а також оцінити дослідницькі 

здібності та наукову зрілість вибору майбутнього магістранта. Фахове 

випробування передбачає перелік питань зі згаданих вище ділянок богослов’я, 

християнської педагогіки та дозвіллєзнавства поділених на тематичні блоки. 

Фаховий іспит передбачає представлення наукових планів вступника.  

Єдиний вступний іспит з іноземної мови проходить у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання. Вступний іспит з іноземної мови проходить у формі 

тестування в університеті. Мови складання іспиту – англійська, німецька, 

французька, іспанська. 

Середній бал додатка до диплома обчислюється як середнє арифметичне 

всіх оцінок у додатку до диплому, включно з оцінкою державної атестації за 

100-бальною шкалою з округленням до десятих та переводиться у 

двадцятибальну шкалу шляхом поділу на коефіцієнт 5. 

6.6.9. При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за 

спеціальністю 231 – Соціальна робота: освітньою програмою – Технології та 

інновації в соціальній роботі конкурсний бал обчислюється як сума 

результатів фахового випробування (макс. к-сть – 160 балів), фахової співбесіди 

(макс. к-сть – 40 балів), єдиного вступного іспиту з іноземної мови (макс. к-сть 

- 200 балів), середнього балу документа про здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ (макс. к-сть - 20 

балів). 
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Для вступників, які вступають на основі ОС Магістра (ОКР 

Спеціаліста) ЄВІ з іноземної мови може бути замінений на вступний іспит з 

іноземної мови в університеті. 

Фахове випробування для вступу на програму підготовки магістра зі 

соціальної роботи відбувається у формі усного іспиту, під час якого вступник 

повинен продемонструвати високий рівень засвоєння знань з основних тем ряду 

фахових дисциплін теоретичного і практичного спрямування, а також 

дослідницькі уміння, коло наукових зацікавлень.  

Фахова співбесіда має на меті визначити мотивацію вибору професії, 

світоглядні та професійні орієнтири, індивідуальні та професійні якості 

абітурієнта, а також додаткові компетенції у соціально-педагогічній сфері, що 

виникають з наукової роботи, волонтерської діяльності, участі у додаткових 

навчальних курсах. При оцінюванні результатів співбесіди також враховується 

науково-практичний доробок вступника. 

6.6.10. При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за 

спеціальністю 053 – Психологія:  освітньою програмою – Клінічна 

психологія з основами психодинамічної терапії конкурсний бал 

обчислюється як сума результатів фахового випробування (макс. к-сть – 

160 балів), фахової співбесіди (макс. к-сть – 40 балів), єдиного вступного іспиту 

з іноземної мови (макс. к-сть – 200 балів), середнього балу документа про 

здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого 

здійснюється вступ (макс. к-сть - 20 балів).  

Для вступників, які вступають на основі ОС Магістра (ОКР 

Спеціаліста) ЄВІ з іноземної мови може бути замінений на вступний іспит з 

іноземної мови в університеті. 

Фахове випробування для вступу на програму підготовки магістра з 

психології відбувається у формі усного іспиту, під час якого вступник повинен 

продемонструвати високий рівень засвоєння знань з основних тем базових 

психологічних дисциплін, компетенцій у сфері психологічної допомоги, а 

також дослідницькі уміння, коло наукових зацікавлень. 

Фахова співбесіда має на меті визначити мотивацію вибору професії, 

світоглядні та професійні орієнтири, індивідуальні та професійні якості 

абітурієнта, а також додаткові компетенції у сфері охорони психічного 

здоров’я, здобуті впродовж волонтерської діяльності, участі у додаткових 

навчальних курсах. При оцінюванні результатів співбесіди також враховується 

науково-практичний доробок вступника. Науково-практичний доробок 

(дипломи переможця чи учасника Міжнародних та Всеукраїнських науково-

практичних конференцій, наукові публікації, сертифікати учасника курсів, 

тренінгів, посвідчення про досвід практичної роботи в обраній галузі) 

подається у Приймальну комісію разом зі вступними документами. 

Єдиний вступний іспит з іноземної мови проходить у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання. Вступний іспит з іноземної мови проходить у формі 

тестування в університеті. Мови складання іспиту – англійська, німецька, 

французька, іспанська. 

6.6.11. При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за 

спеціальністю 053 – Психологія:  освітньою програмою – Клінічна 
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психологія з основами когнітивно-поведінкової терапії конкурсний бал 

обчислюється як сума результатів фахового випробування (макс. к-сть – 

180 балів), фахової співбесіди (макс. к-сть – 20 балів), єдиного вступного іспиту 

з іноземної мови (макс. к-сть – 200 балів), середнього балу документа про 

здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого 

здійснюється вступ (макс. к-сть - 20 балів).  

Для вступників, які вступають на основі ОС Магістра (ОКР 

Спеціаліста) ЄВІ з іноземної мови може бути замінений на вступний іспит з 

іноземної мови в університеті. 

Для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти 

(освітньо-кваліфікаційного рівня) за іншою спеціальністю необхідною 

умовою допуску для здачі фахових випробувань є попереднє успішне 

складання додаткового вступного випробування (див. додаток 11). 

Фахове випробування для вступу на програму має комбіновану форму 

(письмову/усну) та містить три складових: 1) письмове тестування знань із 

базових психологічних дисциплін; 2) письмовий аналіз фахових 

компетентностей сфері психологічної допомоги; 3) тестування знань із фахових 

компетентностей сфері наукових психологічних досліджень.  

Єдиний вступний іспит з іноземної мови проходить у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання. Вступний іспит з іноземної мови проходить у формі 

тестування в університеті. Мови складання іспиту – англійська, німецька, 

французька, іспанська.  

Середній бал додатка до диплома обчислюється як середнє арифметичне 

всіх оцінок у додатку до диплому, включно з оцінкою державної атестації за 

100-бальною шкалою з округленням до десятих та переводиться у 

двадцятибальну шкалу шляхом поділу на коефіцієнт 5. 

6.6.12. При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за 

спеціальністю 227 – Фізична терапія, ерготерапія: освітньою програмою – 

Фізична терапія та ерготерапія конкурсний бал обчислюється як сума 

результатів: фахового випробування (макс. к-сть 160 балів), фахової співбесіди 

(макс. к-сть – 40 балів), єдиного вступного іспиту з іноземної мови (макс. к-сть 

– 200 балів), середнього балу документа про здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ (макс. к-сть - 20 

балів).  

Для вступників, які вступають на основі ОС Магістра (ОКР 

Спеціаліста) ЄВІ з іноземної мови може бути замінений на вступний іспит з 

іноземної мови в університеті. 

Для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти 

(освітньо-кваліфікаційного рівня) за іншою спеціальністю необхідною 

умовою допуску для здачі фахових випробувань є попереднє успішне 

складання додаткового вступного випробування (див. додаток 11). 

Фахове випробування у формі письмового тестового іспиту спрямоване на 

визначення загального рівня знань з анатомії, фізіології, психології, 

реабілітації.  

Фахова співбесіда передбачає інтерв’ю з вступником на підставі його 

фахового письмового іспиту. Мета співбесіди – 
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визначити мотивацію вибору професії, світоглядні та професійні орієнтири, 

комунікаційні, особистісні та професійні якості абітурієнта, здатність 

самореалізації в межах обраного фаху, а також додаткові компетенції у сфері 

реабілітаційної медицини, зокрема фізичній терапії, здобуті впродовж 

професійної діяльності в державних, приватних та волонтерських умовах, 

участі у додаткових навчальних курсах. 

6.6.13.При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за 

спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки: освітньою програмою – Науки про 

дані конкурсний бал обчислюється як сума результатів: фахового 

випробовування (макс. к-сть - 100 балів), фахової співбесіди (макс. к-сть - 100 

балів), єдиного вступного іспиту з іноземної мови (макс. к-сть - 200 балів), 

середнього балу документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний 

рівень) на основі якого здійснюється вступ (макс. к-сть - 20 балів).. 

Для вступників, які вступають на основі ОС Магістра (ОКР 

Спеціаліста) ЄВІ з іноземної мови може бути замінений на вступний іспит з 

іноземної мови в університеті. 

Фахове випробування для вступу на програму підготовки магістрів 

комп’ютерних наук відбувається у формі письмового іспиту. Екзамен 

спрямований на визначення рівня математичних знань вступника, його 

алгоритмічного мислення та рівня програмування. До вступу на програму 

приймаються особи, які матимуть освітньо-кваліфікаційний рівень “Бакалавр” 

на момент початку навчальної програми. 

Фахова співбесіда має на меті визначити фаховий  рівень вступника,  його 

професійний та дослідницький потенціали, коло професійних інтересів, рівень 

мотивації до навчання. Співбесіда проводиться у формі усних запитань-

відповідей. 

Єдиний вступний іспит з іноземної мови проходить у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання. Вступний іспит з іноземної мови проходить у формі 

тестування в університеті. Мова складання іспиту – англійська. 

6.6.14. При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за 

спеціальністю 281 – Публічне управління та адміністрування: освітньою 

програмою – Публічне управління та адміністрування конкурсний бал 

обчислюється як сума результатів: фахового випробовування (макс. к-сть - 200 

балів), єдиного вступного іспиту з іноземної мови (макс. к-сть - 200 балів), 

середнього балу документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний 

рівень) на основі якого здійснюється вступ (макс. к-сть - 20 балів). 

Для вступників, які вступають на основі ОС Магістра (ОКР 

Спеціаліста) ЄВІ з іноземної мови може бути замінений на вступний іспит з 

іноземної мови в університеті. 

Вступне фахове випробування передбачає перевірку розуміння 

абітурієнтом особливостей інституційної організації держави та суспільства в 

Україні, усвідомлення особливостей європейської інтеграції та врядування, 

перспективи реформування місцевого самоврядування та регіонального 

розвитку, а також бачення необхідності застосування інноваційних 

інформаційних технологій для потреб публічного адміністрування. 
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Мотиваційне есе англійською мовою на тему: «Ваші цілі в житті: роль 

програми MPA (Master of Public Administration) у їх досягненні» повинне 

продемонструвати бачення (візію) абітурієнтом розвитку публічної влади, 

місцевого самоврядування та громадянського суспільства в Україні та його 

місії в цьому; його цінності, пріоритети та особисті досягнення протягом 

останніх 5 років; очікування абітурієнта від магістерської програми. 

Вимоги до оформлення есе: не більше 1000 слів, шрифт Times New Roman 

14 pt чорний, 1,5 міжрядковий інтервал, параметри сторінки: ліве, верхнє, 

нижнє 2 см, праве 1,5 см, форматування по ширині рядка). Мотиваційне есе, яке 

не відповідає технічним параметрам, оцінюватися не буде. 

Єдиний вступний іспит з іноземної мови проходить у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання. Вступний іспит з іноземної мови проходить у формі 

тестування в університеті. Мов складання іспиту – англійська. 

Середній бал додатка до диплома обчислюється як середнє арифметичне 

всіх оцінок у додатку до диплому, включно з оцінкою державної атестації за 

100-бальною шкалою з округленням до десятих та переводиться у 

двадцятибальну шкалу шляхом поділу на коефіцієнт 5. 

6.6.15. При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за 

спеціальністю 073 – Менеджмент: освітньою програмою – Інновації та 

підприємництво конкурсний бал обчислюється як сума результатів фахового 

випробування (макс. к-сть – 200 балів), єдиного вступного іспиту з іноземної 

(англійської) мови (макс. к-сть – 200 балів), середнього балу документа про 

здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого 

здійснюється вступ (макс. к-сть - 20 балів). 

Для вступників, які вступають на основі ОС Магістра (ОКР 

Спеціаліста) ЄВІ з іноземної мови може бути замінений на вступний іспит з 

іноземної мови в університеті. 

Для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти 

(освітньо-кваліфікаційного рівня) за іншою спеціальністю необхідною 

умовою допуску для здачі фахових випробувань є попереднє успішне 

складання додаткового вступного випробування (див. додаток 11). 

Фахове вступне випробування проходить в комбінованому форматі і 

передбачає опрацювання кейсу з подальшою презентацією напрацювань перед 

членами комісії, виконання математичних завдань та співбесіду. 

Оцінка за фаховий іспит має наступні складові (оцінка за опрацювання 

кейсу- максимальна кількість 75 балів, виконання математичних задач- 50 

балів, співбесіда –максимальна кількість 50 балів, оцінка за есе-25 балів).  

Єдиний вступний іспит з іноземної мови проходить у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання. Вступний іспит з іноземної мови проходить у формі 

тестування в університеті. Мова складання іспиту – англійська. 

Середній бал додатка до диплома обчислюється як середнє арифметичне 

всіх оцінок у додатку до диплому, включно з оцінкою державної атестації за 

100-бальною шкалою з округленням до десятих та переводиться у 

двадцятибальну шкалу шляхом поділу на коефіцієнт 5. 

До проходження випробувань абітурієнти реєструються за вказаним 

посиланням та надсилають в електронному форматі пакет документів, який 
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містить також есе.  

Мотиваційне есе українською або англійською мовою на тему: «Я як 

стартап» повинно продемонструвати бачення (візію) абітурієнтом можливостей 

для саморозвитку та самореалізації, як підприємця в Україні та його місії в 

контексті розвитку країни; його цінності, пріоритети та особисті досягнення 

протягом останніх 5 років; очікування абітурієнта від магістерської програми. 

Вимоги до оформлення есе: не більше 1000 слів, шрифт Times New Roman 

14 pt чорний, 1,5 міжрядковий інтервал, параметри сторінки: ліве, верхнє, 

нижнє 2 см, праве 1,5 см, форматування по ширині рядка). Мотиваційне есе, яке 

не відповідає технічним параметрам, оцінюватися не буде. 

6.6.16. При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за 

спеціальністю 073 – Менеджмент: освітньою програмою – Управління 

персоналом та організаційний розвиток конкурсний бал обчислюється як 

сума результатів фахового випробування (макс. к-сть – 200 балів), єдиного 

вступного іспиту з іноземної (англійської) мови (макс. к-сть – 200 балів), 

середнього балу документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний 

рівень) на основі якого здійснюється вступ (макс. к-сть - 20 балів). 

Для вступників, які вступають на основі ОС Магістра (ОКР 

Спеціаліста) ЄВІ з іноземної мови може бути замінений на вступний іспит з 

іноземної мови в університеті. 

Фахове вступне випробування проходить в комбінованому форматі і 

передбачає виконання опрацювання кейсу з подальшою презентацією 

напрацювань перед членами комісії. 

Оцінка за фаховий іспит має наступні складові (оцінка по кейсу- 

максимальна кількість 100 балів, оцінка за співбесіду –максимальна кількість 

50 балів, оцінка за есе-50 балів)  

Єдиний вступний іспит з іноземної мови проходить у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання. Вступний іспит з іноземної мови проходить у формі 

тестування в університеті. Мова складання іспиту – англійська. 

Середній бал додатка до диплома обчислюється як середнє арифметичне 

всіх оцінок у додатку до диплому, включно з оцінкою державної атестації за 

100-бальною шкалою з округленням до десятих та переводиться у 

двадцятибальну шкалу шляхом поділу на коефіцієнт 5. 

До випробувань вступники реєструються за вказаним посиланням та 

надсилають в електронному форматі пакет документів, який містить також есе.  

Мотиваційне есе українською або англійською мовою на тему: «Мої 

цінності - виклик чи благо?» повинне продемонструвати бачення (візію) 

абітурієнтом можливостей для саморозвитку та самореалізації у фаху; його 

цінності, пріоритети та особисті досягнення; здатність до критичного аналізу 

подій чи ситуацій та генерації управлінських висновків, очікування абітурієнта 

від магістерської програми. 

Вимоги до оформлення есе: не більше 1000 слів, шрифт Times New Roman 

14 pt чорний, 1,5 міжрядковий інтервал, параметри сторінки: ліве, верхнє, 

нижнє 2 см, праве 1,5 см, форматування по ширині рядка). Мотиваційне есе, яке 

не відповідає технічним параметрам, оцінюватися не буде. 
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6.6.17. При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за 

спеціальністю 073 – Менеджмент: освітньою програмою – Бізнес-

адміністрування конкурсний бал обчислюється як сума результатів фахового 

випробування (макс. к-сть – 200 балів), єдиного вступного іспиту з іноземної 

(англійської) мови (макс. к-сть – 200 балів), середнього балу документа про 

здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого 

здійснюється вступ (макс. к-сть - 20 балів).  

Для вступників, які вступають на основі ОС Магістра (ОКР 

Спеціаліста) ЄВІ з іноземної мови може бути замінений на вступний іспит з 

іноземної мови в університеті. 

Фахове вступне випробування проходить в комбінованому форматі і 

передбачає опрацювання кейсу з подальшою презентацією напрацювань перед 

членами комісії та співбесіду. 

Оцінка за фаховий іспит має наступні складові (оцінка кейсу- максимальна 

кількість 100 балів, співбесіда –максимальна кількість 50 балів, оцінка за есе-50 

балів)  

Єдиний вступний іспит з іноземної мови проходить у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання. Вступний іспит з іноземної мови проходить у формі 

тестування в університеті. Мова складання іспиту – англійська. 

Середній бал додатка до диплома обчислюється як середнє арифметичне 

всіх оцінок у додатку до диплому, включно з оцінкою державної атестації за 

100-бальною шкалою з округленням до десятих та переводиться у 

двадцятибальну шкалу шляхом поділу на коефіцієнт 5. 

До проходження випробувань вступники реєструються за вказаним 

посиланням та надсилають в електронному форматі пакет документів, який 

містить також есе. 

Мотиваційне есе українською або англійською мовою на тему: «Поразка 

як стимул до наступного досягнення - приклад з власного життя» повинно 

продемонструвати бачення (візію) абітурієнтом можливостей для саморозвитку 

та самореалізації, як підприємця в Україні та його місії в контексті розвитку 

країни; його цінності, пріоритети та особисті досягнення протягом останніх 5 

років; очікування абітурієнта від магістерської програми, здатність до генерації 

управлінських висновків. 

Вимоги до оформлення есе: не більше 1000 слів, шрифт Times New Roman 

14 pt чорний, 1,5 міжрядковий інтервал, параметри сторінки: ліве, верхнє, 

нижнє 2 см, праве 1,5 см, форматування по ширині рядка). Мотиваційне есе, яке 

не відповідає технічним параметрам, оцінюватися не буде. 

6.6.18. При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за 

спеціальністю 073 – Менеджмент: освітньою програмою – Управління 

технологіями конкурсний бал обчислюється як сума результатів фахового 

випробування (макс. к-сть – 200 балів), єдиного вступного іспиту з іноземної 

(аглійської) мови (макс. к-сть – 200 балів), середнього балу документа про 

здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого 

здійснюється вступ (макс. к-сть - 20 балів). 
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Для вступників, які вступають на основі ОС Магістра (ОКР 

Спеціаліста) ЄВІ з іноземної мови може бути замінений на вступний іспит з 

іноземної мови в університеті. 

Фахове вступне випробування проходить в комбінованому форматі і 

передбачає опрацювання кейсу з подальшою презентацією напрацювань перед 

членами комісії та співбесіду. 

Оцінка за фаховий іспит має наступні складові (оцінка за кейс- 

максимальна кількість 100 балів, співбесіда –максимальна кількість 50 балів, 

оуцінка за есе-50 балів)  

Єдиний вступний іспит з іноземної мови проходить у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання. Вступний іспит з іноземної мови проходить у формі 

тестування в університеті. Мова складання іспиту – англійська. 

Середній бал додатка до диплома обчислюється як середнє арифметичне 

всіх оцінок у додатку до диплому, включно з оцінкою державної атестації за 

100-бальною шкалою з округленням до десятих та переводиться у 

двадцятибальну шкалу шляхом поділу на коефіцієнт 5. 

До проходження випробувань вступники реєструються за вказаним 

посиланням та надсилають в електронному форматі пакет документів, який 

містить також есе. 

Мотиваційне есе українською або англійською мовою на тему: «Поразка 

як стимул до наступного досягнення - приклад з власного життя» повинно 

продемонструвати бачення (візію) абітурієнтом можливостей для саморозвитку 

та самореалізації, як підприємця в Україні та його місії в контексті розвитку 

країни; його цінності, пріоритети та особисті досягнення протягом останніх 5 

років; очікування абітурієнта від магістерської програми, здатність до генерації 

управлінських висновків. 

Вимоги до оформлення есе: не більше 1000 слів, шрифт Times New Roman 

14 pt чорний, 1.5 міжрядковий інтервал, параметри сторінки: ліве, верхнє, 

нижнє 2 см, праве 1,5 см, форматування по ширині рядка). 

6.6.19. При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за 

спеціальністю 073 – Менеджмент: освітньою програмою – «Менеджмент 

маркетингової діяльності» конкурсний бал обчислюється як сума результатів 

фахового випробування (макс. к-сть – 200 балів), єдиного вступного іспиту з 

іноземної (англійської) мови (макс. к-сть – 200 балів), середнього балу 

документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі 

якого здійснюється вступ (макс. к-сть - 20 балів). 

Для вступників, які вступають на основі ОС Магістра (ОКР 

Спеціаліста) ЄВІ з іноземної мови може бути замінений на вступний іспит з 

іноземної мови в університеті. 

Для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти 

(освітньо-кваліфікаційного рівня) за іншою спеціальністю необхідною 

умовою допуску для здачі фахових випробувань є попереднє успішне 

складання додаткового вступного випробування (див. додаток 11). 

Фахове вступне випробування проходить в комбінованому форматі і 

передбачає опрацювання кейсу з подальшою презентацією напрацювань перед 

членами комісії, виконання математичних завдань та співбесіду. 
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Оцінка за фаховий іспит має наступні складові (оцінка за опрацювання 

кейсу- максимальна кількість 75 балів, виконання математичних задач- 50 

балів, співбесіда –максимальна кількість 50 балів, оцінка за есе-25 балів).  

Єдиний вступний іспит з іноземної мови проходить у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання.  

Середній бал додатка до диплома обчислюється як середнє арифметичне 

всіх оцінок у додатку до диплому, включно з оцінкою державної атестації за 

100-бальною шкалою з округленням до десятих та переводиться у 

двадцятибальну шкалу шляхом поділу на коефіцієнт 5. 

До проходження випробувань абітурієнти реєструються за вказаним 

посиланням та надсилають в електронному форматі пакет документів, який 

містить також есе.  

Мотиваційне есе українською або англійською мовою на тему: «Я як 

Клієнт: мій найкращий і найгірший досвід» яке повинне продемонструвати 

бачення (візію) абітурієнтом недоліків та можливостей для розвитку 

підприємств в Україні та розуміння ролі і місії в контексті розвитку країни; 

його цінності, пріоритети та особисті досягнення протягом останніх років;  

Вимоги до оформлення есе: не більше 1000 слів, шрифт Times New Roman 

14 pt чорний, 1,5 міжрядковий інтервал, параметри сторінки: ліве, верхнє, 

нижнє 2 см, праве 1,5 см, форматування по ширині рядка). Мотиваційне есе, яке 

не відповідає технічним параметрам, оцінюватися не буде. 

6.6.20. При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за 

спеціальністю 073 – Менеджмент: освітньою програмою - Управління 

неприбутковими організаціями конкурсний бал обчислюється як сума 

результатів: фахового випробовування (макс. к-сть - 200 балів), єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови (макс. к-сть - 200 балів), середнього балу 

документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі 

якого здійснюється вступ (макс. к-сть - 20 балів). 

Для вступників, які вступають на основі ОС Магістра (ОКР 

Спеціаліста) ЄВІ з іноземної мови може бути замінений на вступний іспит з 

іноземної мови в університеті. 

Фахове вступне випробування передбачає перевірку розуміння 

абітурієнтом можливостей для ведення  громадської діяльності в Україні та 

необхідності започаткування нових неприбуткових суспільно-корисних 

проектів,  здатності до креативності, критичного мислення та аналізу. Розмова 

орієнтована на виявлення у вступника:мотивації до навчання; навичок 

критичного мислення; світоглядних та професійних орієнтирів; фаховості 

виконання поставленого письмового завдання; вміння аргументувати власну 

позицію. 

До проходження випробувань вступники реєструються за вказаним 

посиланням та надсилають в електронному форматі пакет документів, який 

містить мотиваційне відео на тему: «Як я будую громадянське суспільство» 

повинно розкривати розуміння лідерства, дієвість громадянського суспільства, 

участь людей у вирішенні локальних проблем та демонструвати мотивацію 

абітурієнта до навчання на магістерській програмі. 
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Вимоги до відео: тривалість не більше 3 хвилин. Не має значення, чи відео 

відзняте на мобільний телефон чи професійну камеру. Головне, аби воно було 

якісним та розкривало повноцінно задану тему. Мотиваційне відео, тривалістю 

більше 3 хвилин, оцінюватися не буде. Відео надсилається до вступних іспитів, 

разом із пакетом документів. 

Єдиний вступний іспит з іноземної мови проходить у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання. Вступний іспит з іноземної мови проходить у формі 

тестування в університеті. Мова складання іспиту – англійська. 

Середній бал додатка до диплома обчислюється як середнє арифметичне 

всіх оцінок у додатку до диплому, включно з оцінкою державної атестації за 

100-бальною шкалою з округленням до десятих та переводиться у 

двадцятибальну шкалу шляхом поділу на коефіцієнт 5. 

 

6.7. Середній бал додатка до диплома за ОКР «бакалавр» обчислюється як 

середнє арифметичне всіх оцінок у додатку до диплому за ОКР «бакалавр», 

включно з оцінкою державної атестації за 100-бальною шкалою. 

Для визначення середнього бала додатка до диплома за ОКР «бакалавр», 

що не містить оцінок у 100-бальній шкалі, застосовується шкала переведення 

середнього балу додатку до диплому про вищу освіту (Додаток 6)  

 

Інші документи, ніж додаток до диплома, для визначення середнього бала 

додатка до диплома не приймаються. 

 

6.8. Результати вступних іспитів, для вступників на основі повної загальної 

середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. 

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти 

проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які 

бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти. 

 

6.9. Вищий навчальний заклад самостійно визначає мінімальне значення 

кількості балів з вступних випробувань, з якими вступник допускається до 

участі у конкурсі (див. додаток 5, п. 6.6 розділ VІ). 

 

6.10. Програми співбесід затверджуються головами приймальних комісій 

вищих навчальних закладів не пізніше ніж за три місяці до початку прийому 

документів. 

Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань та творчих 

конкурсів оприлюднюються на офіційних веб-сайтах вищих навчальних 

закладів. У програмах повинні міститися критерії оцінювання підготовленості 

вступників.  

 

6.11. Порядок організації і проведення додаткового вступного 

випробування регулюється Положенням про порядок організації та складання 

додаткового вступного випробування для вступників за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «магістр» до ВНЗ «Український католицький 

університет» (Додаток 11) 
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6.12. Порядок конкурсного відбору до аспірантури регулюється Правилами 

прийому до аспірантури ВНЗ «Український католицький  університет» у 

2020 р. (див. додаток 15). 

 

6.18. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні 

випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено 

балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, 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. 

Перескладання вступних випробувань не допускається. 

 

6.13. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, творчих 

конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, 

зберігаються не менше одного року у відділі документації, потім знищуються, 

про що складається акт. 

 

6.13. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені вищим 

навчальним закладом «Український католицький університет», розглядає 

апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом 

Положенням про апеляційну комісію та затверджено наказом ректора 

Університету (див. додаток 13).  

 

6.14. Відомості щодо результатів вступних випробувань та інших 

конкурсних показників вносяться до Єдиної бази. 

 

6.15. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з 

конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть 

бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну 

пропозицію в цьому вищому навчальному закладі. 

 

6.17. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього 

незалежного оцінювання за результатами апеляцій, приймальні комісії, після 

відповідного повідомлення Єдиної бази, вносять відповідні зміни в 

документацію, перераховують конкурсний бал. 

 

VIІ. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі 

 

7.1. Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при 

вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є: 

зарахування за співбесідою; 

участь у конкурсному відборі за іспитами. 

 

7.2. Проходять вступні випробування у формі співбесіди та в разі 

позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до 
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зарахування під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної 

загальної середньої освіти: 

• особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10–

14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»; 

 

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за 

рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту 

населення)  

7.3. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів: 

• діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх 

числа. Ці особи мають право на складання вступних іспитів 

(замість зовнішнього незалежного оцінювання) та, в разі 

отримання кількості балів за кожний з них не менше, ніж 

встановлений університетом мінімальний рівень, допускаються 

до участі в конкурсному відборі. Особи цієї категорії беруть участь 

у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2020 року, 

зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2020 року з англійської, 

французької, німецької, іспанської мов, 2017 - 2020 років – з інших 

предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). 

 

• особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, 

учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з 

них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців 

строкової служби) в порядку, визначеному відповідними 

положеннями про проходження військової служби громадянами 

України. Вони мають право на складання вступних іспитів 

(замість зовнішнього незалежного оцінювання) та, в разі 

отримання кількості балів за кожний з них не менше, ніж 

встановлений університетом мінімальний рівень, допускаються 

до участі в конкурсному відборі. Особи цієї категорії беруть участь 

у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2020 року, 

зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2020 року з англійської, 

французької, німецької, іспанської мов, 2017 - 2020 років – з інших 

предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). 

 

 

• особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному 

центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 

2020 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через 

неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови 

подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії 

медичного висновку за формою первинної облікової документації № 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n97
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n97
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1709-16#n4
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086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) 

умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», 

затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року 

№ 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному 

оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання 

та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, 

що завірений підписом секретаря регламентної комісії при 

регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою 

регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного 

витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному 

центрі оцінювання якості освіти). Особи цієї категорії мають право 

на складання вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного 

оцінювання) та в разі отримання кількості балів за кожний з 

іспитів не менше ніж встановлений закладом вищої освіти 

мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному 

відборі. 

 

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами 

вступних іспитів 2020 року та/або зовнішнього незалежного 

оцінювання 2018–2020 років з англійської, французької, німецької, 

іспанської мов, 2017–2020 років - з інших предметів (у будь-яких 

комбінаціях за їх вибором). 

 

• особи, які в 2020 році не брали участі в основній та додатковій сесіях 

зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) 

предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, 

зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що 

можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього 

незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства 

освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 

29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві 

юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови 

подання до приймальної комісії закладу вищої освіти одного з 

документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства 

освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 

29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в 

зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які 

мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року 

за № 1707/29837, або копії такого документа). Особи цієї категорії 

мають право на складання вступних іспитів (замість 

зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали 

зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних предметів у 

2020 році) та в разі отримання кількості балів за кожний з іспитів 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1709-16#n4
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1707-16#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1707-16#n36
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1707-16#n36
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1707-16#n36
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1707-16#n12
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не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний 

рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час 

вступу для здобуття вищої освіти. 

 

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами 

вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких 

не брали участі в основній та додатковій сесіях зовнішнього 

незалежного оцінювання 2020 року, та/або зовнішнього незалежного 

оцінювання 2018–2020 років з англійської, французької, німецької, 

іспанської мов, 2017–2020 років - з інших предметів (у будь-яких 

комбінаціях за їх вибором) 

 

• особи, звільнені з військової служби починаючи з 01 грудня 2019 

року включно. Вони можуть проходити вступні випробування у 

формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного 

оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання 

з відповідних предметів 2020 року) та, в разі отримання кількості 

балів за кожний з них не менше, ніж встановлений університетом  

мінімальний рівень, допускаються до участі в конкурсному 

відборі. Особи цієї категорії можуть брати участь у конкурсному 

відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього 

незалежного оцінювання (результати вступних іспитів зараховуються 

з предметів, з яких вступник не складав зовнішнє незалежне 

оцінювання). 

 

• громадяни України, які  здобули повну загальну середню освіту за 

кордоном у період між 01 вересня 2019 року та 30 листопада 2020 

року. Вони можуть проходити вступні випробування у формі 

вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання і 

якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних 

предметів 2020 року) та, в разі отримання кількості балів за 

кожний з них не менше, ніж встановлений університетом 

мінімальний рівень, допускаються до участі в конкурсному 

відборі.Особи цієї категорії можуть брати участь у конкурсному 

відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього 

незалежного оцінювання (результати вступних іспитів зараховуються 

з предметів, з яких вступник не складав зовнішнє незалежне 

оцінювання). 

 

7.5. Спеціальні права щодо участі у конкурсному відборі при вступі для 

здобуття ступеня магістра: 

особи, які не можуть взяти участь в єдиному фаховому вступному іспиті та 

єдиному фаховому вступному випробуванні через наявність у них захворювань, 

зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути 

перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, 



 
 

42 

затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства 

охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, 

зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 

1707/29837; 

особи, які для виконання єдиного фахового вступного іспиту та єдиного 

фахового вступного випробування потребують створення інших особливих 

умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються 

для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки 

України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 

1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року 

за № 1708/29838, за кодами 0101 – 0104, 0201 – 0203, 0206, 0301 – 0306, 0401, 

0501, 0601, 0701, 0702; 

вступники, звільнені з військової служби  

з 01 квітня 2020 року. 

 

 Зазначені категорії вступників під час вступу за спеціальністю 081 

«Право» можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами 

вступних іспитів у закладі вищої освіти (замість єдиного фахового вступного 

іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та 

загальних навчальних правничих компетентностей). 

За спеціальностями 041 «Богослов’я», 032 «Історія та археологія», 061 

«Журналістика», 053 «Психологія», 073 «Менеджмент», 122 «Комп’ютерні 

науки», 281 «Публічне управління та адміністрування», 231 «Соціальна 

робота», 227 «Фізична терапія, ерготерапія» - вступники можуть замість 

єдиного вступного іспиту з іноземної мови складати вступні іспити з іноземної 

мови у закладі вищої освіти. 

Під час вступу на небюджетні конкурсні пропозиції, які згідно з цими 

Умовами передбачають складання єдиного вступного іспиту (крім 

спеціальностей 081 «Право» та 293 «Міжнародне право»), вступники на основі 

ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть за їх 

вибором або подати результат єдиного вступного іспиту, або скласти 

відповідний вступний іспит у закладі вищої освіти. 
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VІІІ. Рейтингові списки вступників та рекомендації до 

зарахування 

 

8.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій 

послідовності: 

 

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди 

(тільки на основі повної загальної середньої освіти) (див. п. 7.1 розділ VІІ); 

 

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах. 

 

8.2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами 

співбесіди, впорядковуються за алфавітом. 

У межах інших зазначених в пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий 

список вступників впорядковується: 

за конкурсним балом від більшого до меншого; 

за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого; 

якщо співпадає конкурсний бал і середній бал атестату – за балом 

профільного предмету від більшого до меншого;  

якщо співпадає конкурсний бал і середній бал атестату, бал профільного 

предмету  – за середнім арифметичним по балах трьох сертифікатів ЗНО від 

більшого до меншого;  

якщо співпадає конкурсний бал і середній бал атестату, бал профільного 

предмету, середнє арифметичне балів трьох сертифікатів ЗНО  – за алфавітом 

Прізвища вступника. 

Відповідні рішення технічна приймальна комісія ухвалює самостійно на 

підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної 

бази. 

 

8.3. У рейтинговому списку вступників зазначаються: 

 

прізвище, ім'я та по батькові вступника; 

 

конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою); 

 

ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди чи ознака для 

зарахування за результатами вступних випробувань у ЗВО; 

 

середній бал додатка до документа про здобутий освітній ступінь 

(освітньо-кваліфікаційний рівень). 

 

8.4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази 

та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті, замість 

оприлюднення на веб-сайтах поточних рейтингових списків вступників може 
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подаватися посилання на сторінку закладу у відповідній інформаційній системі, 

яка здійснює інформування громадськості на підставі даних Єдиної бази. 

 

8.5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кожною 

конкурсною пропозицією, отримуються приймальною комісією за даними 

Єдиної бази, перевіряються на предмет достовірності поданих вступником 

відомостей та затверджуються рішенням приймальної комісії, 

оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних 

комісій та офіційному веб-сайті закладу вищої освіти відповідно до строків, 

визначених у розділі V цих Правил. 

 

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі 

самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 8.1-8.3 

цього розділу. 

 

8.6. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після 

виконання/невиконання вступниками на здобуття ступеня бакалавра на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, на ступінь магістра на 

основі здобутого ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста), вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу ІX цих 

Правил. 

 

8.7. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування 

вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної 

комісії ВНЗ «Український католицький університет». 

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також 

розміщується на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, а також 

відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі. 

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись 

повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку відповідно до 

Правил прийому. 

 

ІХ. Реалізація права вступників на обрання місця навчання 

 

9.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть 

участь у конкурсному відборі після прийняття приймальною комісією рішення 

про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в 

розділі ІV цих Правил або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги 

для зарахування: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікати зовнішнього 

незалежного оцінювання та/або інші документи, передбачені цими Правилами 

прийому, до приймальної комісії ВНЗ «Український католицький університет» 

(див. Розділ V). Подані оригінали документів зберігаються у вищому 

навчальному закладі протягом усього періоду навчання. Особи, які подали 

заяви в електронній формі, крім того зобов’язані підписати власну заяву, 

роздруковану приймальною комісією.  
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Вступник, у якого після подачі заяви, 

але до виконання вимог для зарахування, змінилось прізвище, ім’я, по батькові, 

додатково особисто пред’являє приймальній (відбірковій) комісії закладу вищої 

освіти свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану щодо 

відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, 

відомості про які вносяться до Єдиної бази. Особи, які подали заяви в 

електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану 

приймальною комісією. 

 

9.2. Вступники на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр, які були 

рекомендовані до зарахування 24 серпня мають виконати вимоги для 

зарахування (зазначені у першому абзаці п. 9.1. цього розділу) до 18.00 год. 

25 серпня 2020 року;  

рекомендовані до зарахування вступники 26 серпня 2020 року мають 

виконати вимоги для зарахування (зазначені у першому абзаці п. 9.1. цього 

розділу) до 18.00 год. 27 серпня 2020 року;  

рекомендовані до зарахування вступники 28 серпня 2020 року мають 

виконати вимоги для зарахування (зазначені у першому абзаці п. 9.1. цього 

розділу) до 18.00 год. 29 серпня 2020 року;  

рекомендовані до зарахування о 20.00 год. 29 серпня 2020 року мають 

виконати вимоги для зарахування (зазначені у першому абзаці п. 9.1. цього 

розділу) до 18.00 год. 2 вересня 2020 року. 

 

9.3. Вступники на освітньо-кваліфікаційний рівень магістр, які були 

рекомендовані до зарахування не пізніше 31 серпня 2020 року мають виконати 

вимоги для зарахування (зазначені у першому абзаці п. 9.1. цього розділу) до 

18.00 год. 4 вересня 2020 року (в окремих випадках до 30 вересня 2020 року) 

 

9.4. У випадку проведення додаткового набору встановлення рекомендації 

до зарахування і терміни виконання вимог до зарахування регулюються п.4.7. 

 

9.5. Особи, які в установлені строки, визначені у розділі ІV цих Правил 

або відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування втрачають право 

бути зарахованими у поточному етапі вступної кампанії. 

 

Х. Коригування списку рекомендованих до зарахування  

 

10.1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, 

які не виконали вимог для зарахування. 

 

10.2. Вступники, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно 

до пункту 9.1 розділу ІХ цих Правил. 
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10.3. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування у ВНЗ 

«Український католицький університет» вступників на освітньо-

кваліфікаційний рівень бакалавр формуються за принципом трьох хвиль: 

Перша хвиля (24 серпня -  18.00 год. 25 серпня 2020 року) – оприлюднення 

і дотримання рейтингового списку відповідно до конкурсного балу вступника в 

межах ліцензійного обсягу спеціальності. Список вступників може 

коригуватися за умови відмови вступника, який є рекомендований до 

зарахування від участі у конкурсі. Рекомендацію отримує вступник, який є 

наступним у рейтинговому списку та попередньо не був рекомендований. 

Друга хвиля (26 серпня – 18.00 год. 27 серпня 2020 року) – список 

вступників може коригуватися за умови відмови вступника, який є 

рекомендований до зарахування від участі у конкурсі. Рекомендацію отримує 

вступник, який є наступним у рейтинговому списку та попередньо не був 

рекомендований. 

Третя хвиля (28 серпня – 18.00 год. 29 серпня 2020 року) – список 

вступників може коригуватися за умови відмови вступника, який є 

рекомендований до зарахування від участі у конкурсі. Рекомендацію отримує 

вступник, який є наступним у рейтинговому списку та попередньо не був 

рекомендований. 

Четверта хвиля (10.00 год. 30 серпня – 18.00 год. 2 вересня 2020 року) -

 рекомендацію до зарахування отримують усі вступники, які не були 

рекомендовані у першій, другій та третій хвилі. 

Уточнення щодо проведення четвертої хвилі 30-го серпня: 

- 10.00 - 10.30 - прийом документів відповідно до рейтингового списку 

вступників. 

- 10.30 - 11.00 - опрацювання прийнятих оригіналів документів, поданих 

вступниками в період 10.00 - 10.30. Зарахування відбуватиметься згідно 

рейтингового списку.  

- 11.00 - 18.00 4 серпня - Зарахування вступників на вільні місця до 

заповнення ліцензійного обсягу відбуватиметься незалежно від 

рейтингового місця вступника за умови подання оригіналів документів. 
 

10.4. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами 

підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття 

освіти, оригінали документа про освіту та додатка до нього, сертифікати 

зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у закладі вищої освіти за 

місцем навчання за державним замовленням. При одночасному навчанні за 

кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми 

програмами) та формами здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з вищих 

навчальних закладів на вибір студента протягом усього терміну навчання. 
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Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента 

вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються. 

 

XІ. Наказ про зарахування, додатковий конкурс  

 

11.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором ВНЗ 

«Український католицький університет» на підставі рішення Приймальної 

комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в 

Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії 

і офіційному веб-сайті закладу вищої освіти у вигляді списку зарахованих у 

строки, встановлені в розділі V цих Правил або відповідно до нього. 

  

11.2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути 

скасоване Приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, 

передбачених пунктом 12.5 розділу XІІ цих Правил. 

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до 

закладу вищої освіти за власним бажанням, відраховані з закладу вищої освіти 

за власним бажанням, а таким особам повертаються документи, подані ними, не 

пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування. Наказ про 

зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи. 

 

11.3.  Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 

10 календарних днів від дня їх початку, відраховуються з закладу вищої освіти, 

про що видається відповідний наказ, а наказ про зарахування 

скасовується в частині, що стосується цієї особи. 

 

11.4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 11.2-11.3 цього 

розділу місця, може проводитись додатковий конкурсний відбір згідно 

конкурсного балу з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну 

пропозицію і були допущені до участі в конкурсі. У разі відсутності таких 

претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних 

пропозицій цього закладу вищої освіти за умови збігу конкурсних предметів 

шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію та 

наявності ліцензійних місць. Додатковий конкурсний відбір на бакалавраті 

може проводитися до 30 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб 

формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 30 вересня. Додатковий 

конкурсний відбір на магістерські програми описаний у п. 4.7. 

 

11.5. Договір про надання освітніх послуг між вищим навчальним закладом 

та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про 

зарахування. У разі, якщо договір не буде укладено у визначений термін, наказ 

про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно 

з договором, укладеним сторонами. 

 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1351-15/print1452603005455989#n297
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XІІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні 

прийому до вищих навчальних закладів 

 

12.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми 

представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу 

масової інформації). Правилами прийому визначається порядок акредитації 

журналістів у приймальній комісії. 

12.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і 

науки України із заявою про надання їм права спостерігати за роботою 

приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано 

Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання 

приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов’язана 

створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх 

засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення до засідання з 

документами, що надаються членам приймальної комісії. 

12.3. Університет зобов’язаний створити умови для ознайомлення 

вступників з ліцензією на провадження освітньої діяльності, сертифікатами про 

акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої 

програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг 

прийому за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією 

(спеціальністю, освітньою програмою, напрямом підготовки) та ступенем, у 

тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, 

оприлюднюються на вебсайті закладу вищої освіти не пізніше робочого дня, 

наступного після дня затвердження/погодження чи отримання відповідних 

відомостей. 

12.4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше 

дня, що передує дню засідання, в особливих випадках - не пізніше ніж за три 

години до початку засідання. Оголошення разом із проєктом порядку денного 

засідання оприлюднюється на офіційному вебсайті закладу вищої освіти. 

12.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, 

недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на 

зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в 

учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про 

проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування 

наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника. 

12.6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що 

фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за 

спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми 

програмами), осіб (прізвища та ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх 

рекомендації до зарахування та зарахування до закладів вищої освіти 

здійснюється інформаційними системами на підставі даних ЄДЕБО через 

розділ «Вступ» вебсайту ЄДЕБО за адресою: https://vstup.edbo.gov.ua/, а також 

інформаційними системами (відповідно до договорів, укладених власниками 

(розпорядниками) таких систем з технічним адміністратором ЄДЕБО). 
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12.7. Список тих, хто подав документи на широкий конкурс, публікується 

Міністерством освіти і науки України не менше двох разів протягом періоду 

прийому заяв та документів. 

 

 

 

 

 

 

Затверджено на засіданні Приймальної комісії (Протокол №20 від 

17.12.2019)  

 

 

Відповідальний секретар  

Приймальної комісії       О.Мачинський 
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Додаток 1 до Правил прийому до Українського католицького 
університету в 2020 році 

Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання 
 

Вищий навчальний заклад "Український католицький університет"  
(назва закладу вищої освіти) 

Бакалавр  

Галузь знань Спеціальність 

Спеціалізація 

(освітня програма) 

/може повторювати 

назву спеціальності/ 

Ліцензовані обсяги 

Нормативні терміни 

навчання 

Вартість одного року 

навчання, грн. * 

Можливість 

вступу для 

іноземців та осіб 

без 

громадянства 

на форми 

навчання Код Назва Код Назва 

Денна 

форма 

навчання   

набір 

2020 

 

Денна 

форма 

навчання 

Денна 

форма 

навчання                 

      Гуманітарний факультет         

03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія 

Історія(Artes 

Liberales) 50 35 3,10 р 25000 денна 

03 Гуманітарні науки 034 Культурологія 

Культурологія (Artes 

Liberales) 30 30 3,10 р 29000 денна 

03 Гуманітарні науки 035 Філологія 

Філологія (Artes 

Liberales) 30 30 3,10 р 29000 денна 

      Факультет наук про здоров’я         

05 

Соціальні та 

поведінкові науки 053 Психологія Психологія 30 30 3,10 р 29000 денна 

23 Соціальна робота 231 Соціальна робота Соціальна робота 30 30 3,10 р 17000 денна 

      Факультет прикладних наук         

12 

Інформаційні 

технології 122 Комп’ютерні науки  Комп’ютерні науки 50 50 3,10 р 65000 денна 

12 
Інформаційні 
технології 124 Системний аналіз 

Інформаційні 

технології та бізнес-
аналітика 50 50 3,10 р 65000  

      Факультет суспільних наук         

05 

Соціальні та 

поведінкові науки 054 Соціологія Соціологія 30 30 3,10 р 29000 денна 

08 Право 081 Право Право 50 50 3,10 р 60000  

05 
Соціальні та 
поведінкові науки 052 Політологія 

Етика-Політика-
Економіка 50 50 3,10 р 39000  

      Філософсько-богословський факультет        

04 Богослов’я 041 Богослов’я Богослов’я 75 75 3,10 р 17000 денна 

Магістр  
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Галузь знань Спеціальність 

Спеціалізація 

(освітня програма) 

/може повторювати 

назву спеціальності/ 

Ліцензовані обсяги 

Нормативні терміни 

навчання Вартість навчання, грн.  

Можливість 

вступу для 

іноземців та осіб 

без 

громадянства 

на форми 

навчання Код Назва Код Назва 

Денна 

Заочна 

форма 

навчання 

Денна 

Заочна 

форма 

навчання 

Вартість 

1 року 

навчання 

Вартість 

2 року 

навчання 

Повна 

вартість 

навчанн

я 

форма форма 

навчання навчання                  

      Гуманітарний факультет         

03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія Історія 35 0 1р 5м  20000 10000 30000 
денна 

 

      Факультет наук про здоров’я         

05 

Соціальні та 

поведінкові науки 053 Психологія 

Клінічна психологія з 
основами когнітивно- 

поведінкової терапії 30 0 1р 10м  35000 35000 70000 денна 

05 

Соціальні та 

поведінкові науки 053 Психологія 

Клінічна психологія з 

основами психодинамічної 

терапії 30 0 1р 10м  35000 35000 70000  

23 Соціальна робота 231  Соціальна робота 

Технології та інновації в 

соціальній роботі 15 0 1р 5м  20000  10000 30000 денна 

22 

Охорона здоров’я 

 227 

Фізична терапія, 

ерготерапія 

Фізична терапія та 

ерготерапія    50 0 1 р. 10 м  35000 35000 70000 денна 

      Факультет прикладних наук         

12 

Інформаційні 

технології 122 Комп’ютерні науки  Науки про дані 40 0 1р 10м  180000 30000 210000 денна 

      Факультет суспільних наук         

06 Журналістика 061 Журналістика Журналістика 25 0 1р 10м  35000 35000 70000 денна 

06 Журналістика 061 Журналістика Медіа-комунікації 20 0 1р 5м  46700 23300 70000 денна 

07 

Управління та 

адміністрування 073 Менеджмент 

Інновації та 

підприємництво 30 0 1р 10м  80750 14250 95000 денна 

07 

Управління та 

адміністрування 073 Менеджмент 

Управління персоналом та 

організаційний розвиток 20 0 1р 10м  102000 18000 120000 денна 

07 

Управління та 

адміністрування 073 Менеджмент Бізнес-адміністрування 20 0 1р 10м  501500 88500 590000 денна 

07 

Управління та 

адміністрування 073 Менеджмент Управління технологіями 20 0 

1р 10м 

 170000 30000 200000 денна  

07 

Управління та 

адміністрування 073 Менеджмент 

Менеджмент 

маркетингової діяльності 30 0 

1р 10м 

 72250 12750 85000   
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07 
Управління та 

адміністрування 073 Менеджмент 

Управління 
неприбутковими 

організаціями 30 0 1р 5м  46700 23300 70000 денна 

28 
Публічне у правління 
та адміністрування 281 

Публічне управління 
та адміністрування 

Публічне управління 
та адміністрування 15 10 1р 10м 1р 10м 54500 54500 109000 денна 

08 Право 

081 

Право Права людини 30 0 1р 5м  46700 23300 70000 денна  
 

Філософсько-богословський факультет  

04  Богослов’я  041  Богослов’я  Богослов’я**  50 0  1р 5м  20000 10000 30000 денна  

04  Богослов’я  041  Богослов’я  

Християнська педагогіка 

та організація дозвілля***  0 20   1р 5м 20000 10000 30000 заочна  

 

 

*Базова річна плата за навчання у 2020-2021 н.р. для студентів – іноземних громадян на усіх освітніх програмах встановлена у розмірі 3 500$, крім освітніх 

програм «Науки про дані», «Бізнес-адміністрування», «Управління технологіями». Базова річна плата за навчання у 2020-2021 н.р. для студентів – 

іноземних громадян на освітній програмі «Науки про дані» – в розмірі 10 000 $, а на освітніх програмах «Бізнес-адміністрування 

 

** Усі вступники на магістерську програму «Богослов’я» отримують знижку у 30% від встановленої вартості навчання у 2020 році 

 

*** Усі вступники на магістерську програму «Християнська педагогіка та організація дозвілля» отримують знижку у 50% від встановленої вартості 

навчання у 2020 році 
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Додаток 3 до Правил прийому до Українського католицького університету в 2020 році  

 
 

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання)  
або другий (старший) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого 

бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра 
 

Вищий навчальний заклад "Український католицький університет"  
(назва закладу вищої освіти) 

 
Денна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 2 курс)* 
 

Споріднені спеціальності / 
Спеціальності ОС бакалавра         

(ОС магістра, ОКР спеціаліста 
        

Інші 

спеціальності 

         

 

медичного та ветеринарно-

медичного 
     

Кількість місць 
 

,       

спрямувань), напрями 

підготовки ОКР Спеціалізація Фахове 

  

Термін 

   

      

 

Бакалавра 

(освітня 

програма) 

випробуван

ня 

 

Курс навчання 

   

       

    

/може 
повторювати     

За кошти 
За кошти  

 

Код Код 

 
назву 

спеціальності/ 

    

фізичних, 

 

Назва Назва     

державно
го  

      

         
бюджету 

юридичних  

         осіб  
           

   Факультет наук про здоров’я        

ОС молодшого спеціаліста    ВСЬОГО:        

            

         

0 11 

 

  231 соціальна робота       

          

соціальна робота 5.01010601         

    

   

2 Курс 4р 

 

 Фахова 

співбесіда 

  

         

 

ОКР бакалавра 

Інші спеціальності  231 соціальна робота  
Фахова 

співбесіда  2 Курс 4р  
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ОС молодшого спеціаліста  

початкова освіта 

соціальна педагогіка 

дошкільна освіта 

сестринська справа 

 

5.01010201 

5.01010601 

5.01010101 

 053 Психологія психологія 
 Фахова 

співбесіда  2 Курс 4р 0 1  

 

ОКР бакалавра 

Інші спеціальності 

  053 Психологія психологія 
 Фахова 

співбесіда  2 Курс 4р 0 0  

   

Філософсько-богословський 

факультет        

ОКР бакалавра 

Інші спеціальності 

 

041 богослов'я 

   

2 Курс 4р 0 26 

 

 богослов'я Фахова 

співбесіда 

  

           
 

Факультет суспільних наук 

ОКР бакалавра    ВСЬОГО:        

            

 

ОКР бакалавра 

Інші спеціальності  054 Соціологія соціологія 
Фахова 

співбесіда  2 Курс 4р 0 0  

ОКР бакалавра 

Інші спеціальності 

  052 Політологія 

Етика-Політика-

Економіка 
Фахова 

співбесіда  2 курс 4 р. 0 0  
Факультет прикладних наук 

ОКР бакалавра 

    ВСЬОГО:        

            

ОКР бакалавра 

Інші спеціальності 

  122 комп’ютерні науки  

комп’ютерні 

науки 
Фахова 

співбесіда  2 Курс 4р 0 5  

ОКР бакалавра 

Інші спеціальності  124 системний аналіз 

Системний аналіз 

та бізнес-

аналітика 
 Фахова 

співбесіда  2 курс 4р 0 0  
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Гуманітарний факультет 

    ВСЬОГО:        

            

 

ОКР бакалавра 

Інші спеціальності 

  032 Історія та археологія 
Історія (Artes 

Liberales) 

 Фахова 

співбесіда  2 Курс 4р 0 13  

 

ОКР бакалавра 

Інші спеціальності  034 Культурологія 
Культурологія 
(Artes Liberales) 

 Фахова 

співбесіда  2 Курс 4р 0 0  

 

ОКР бакалавра 

Інші спеціальності 

  035 Філологія 
філологія(Artes 

Liberales) 
 Фахова 

співбесіда  2 Курс 4р 0 2  

*За умови академічної різниці не більше 30 кредитів 

 

Денна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 3 курс)* 
 

Споріднені спеціальності / 

Спеціальності ОС бакалавра         

(ОС магістра, ОКР спеціаліста         

Інші спеціальності 

          

 

медичного та ветеринарно-

медичного      

Кількість 

місць*  

 
        

спрямувань), напрями 

підготовки ОКР Спеціалізація Фахове 

  

Термін 

   

      

 

Бакалавра 

(освітня 

програма) 

випробуван

ня 

 
Кур

с навчання 

   

       

    

/може 
повторювати     

За кошти 
За кошти  

 

Код Код 

 
назву 

спеціальності/ 

    

фізичних

, 

 

Назва Назва     

державн
ого  

      

         
бюджету 

юридичних  

         
осіб 

 

           

   Факультет наук про здоров’я         

ОС молодшого 

спеціаліста  6.010106  ВСЬОГО:     

 

0 

  

         

 

 

 

          

   Соціальна робота       
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соціальна педагогіка 5.01010601         

    

   

3 Курс 4р 

 

 Фахова 

співбесіда 

  

         

ОКР бакалавра          

Інші спеціальності 

  6.010106 Соціальна робота  

 

Фахова 

співбесіда  3 Курс 4р  

         7  

 

 

 

 

 

ОКР бакалавра 

Інші спеціальності   Психологія  

 Фахова 

співбесіда   3 Курс 4р 0 5 

            
 

   

Філософсько-богословський 

факультет        

            

            

ОКР бакалавра 

Інші спеціальності 

 

041 Богослов'я 

   

3 Курс 4р 0 26 

 

  Фахова 

співбесіда 

  

           
 
 

Факультет суспільних наук 

    ВСЬОГО:        

            

ОКР бакалавра 

Інші спеціальності  054 Соціологія  

 Фахова 

співбесіда  3 Курс 4р 0 6  
 

Факультет прикладних наук 

    ВСЬОГО:        

            

ОКР бакалавра 

Інші спеціальності 

  122 

Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології  

 Фахова 

співбесіда  3 Курс 4р 0 10  

ОКР бакалавра 

Інші спеціальності 

  124 Системний аналіз  

Фахова 

співбесіда  3 Курс 4р 0 5  
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Гуманітарний факультет 
 

    ВСЬОГО:        

            

ОКР бакалавра 

Інші спеціальності  032 Історія та археологія  

 Фахова 

співбесіда  3 Курс 4р 0 3  

ОКР бакалавра 

Інші спеціальності  034 Культурологія  

 Фахова 

співбесіда  3 Курс 4р 0 0  

ОКР бакалавра 

Інші спеціальності  035 Філологія  

 Фахова 

співбесіда  3 Курс 4р 0 0  
 
* За умови академічної різниці не більше 30 кредитів 
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Додаток 4 до Правил прийому до Українського католицького 

університету в 2020 році 

 
 

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний 

рівень) бакалавра, магістра, спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня освітнього ступеню магістра 
 

Вищий навчальний заклад "Український католицький університет"  
(назва закладу вищої освіти)  

Денна, Магістр 
 

Спеціальності ОС бакалавра, 

магістра, напрями підготовки ОКР 

бакалавра, спеціаліста на основі 

яких можна вступати на ОС 

магістра ВНЗ УКУ 

  Спеціальності 

ОС магістра 
 

Освітня програма 
/може повторювати 

назву 
спеціальності/ 

Фахові 

випробування, 

іспит з 

іноземної 

мови 

 Курс 

Термін 

навчанн

я 

Кількість місць* 

Назва Код Код 

За кошти 
державног

о 

бюджету 

За кошти 
фізичних, 

юридичн

их 

осіб Назва 

Гуманітарний факультет 

Історія  

 
 

 

032 ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ ВСЬОГО: 
 
Фахове 
випробування; 
Іспит з іноземної 

мови – ЄВІ* 

5 Курс 1р 5м 

0 35 

 

032 Історія та археологія 

  

 

 

Історія 

0 35 

 

Інші спеціальності 

  032 Історія та археологія Історія 

Фахове 
випробування; 

Іспит з іноземної 

мови – ЄВІ* 

Факультет наук про здоров’я 

  053 ПСИХОЛОГІЯ ВСЬОГО:    0 60 

Психологія  

Практична психологія  053 Психологія 

Клінічна психологія з 

основами психодинамічної 

терапії 

Фахове випробування; 
Фахове випробування 
(Співбесіда); Іспит з 
іноземної мови – ЄВІ* 5 Курс 1р 10 м 0 30 
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Інші спеціальності  053 Психологія 

Клінічна психологія з 

основами психодинамічної 

терапії 

Фахове випробування; 
Фахове випробування 
(Співбесіда); Іспит з 

іноземної мови – ЄВІ* 

Психологія  
Практична психологія  053 Психологія 

 

Клінічна психологія з 

основами 

когнітивно-поведінкової 

терапії 

Фахове випробування; 

Фахове випробування 
(Співбесіда); Іспит з 
іноземної мови - ЄВІ * 

5 Курс 1р 10 м 0 30 Інші спеціальності  053 Психологія 

 

Клінічна психологія з 

основами 

когнітивно-поведінкової 

терапії 

Додаткове фахове 
випробування; Фахове 
випробування; 
Фахове випробування 

(Співбесіда); Іспит з 
іноземної мови – ЄВІ* 

  231 СОЦІАЛЬНА РОБОТА ВСЬОГО:    0 15 

Соціальна робота 
Соціальна педагогіка 

 
 231 Соціальна робота 

Технології та інновації в 

соціальній роботі 

Фахове випробування; 
Фахове випробування 

(Співбесіда); 

Іспит з іноземної мови – 
ЄВІ*   

5 Курс 1р 5м 0 15 Інші спеціальності 
 

231 Соціальна робота 

Технології та інновації в 

соціальній роботі 

Фахове випробування; 

Фахове випробування 
(Співбесіда); 
Іспит з іноземної мови 
– ЄВІ*  

 
 

227 

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, 

ЕРГОТЕРАПІЯ ВСЬОГО:      

Фізична реабілітація 

Здоров’я людини  
 

227 Фізична терапія, ерготерапія 

Фізична терапія та 

ерготерапія 

Фахове випробування; 
Фахове випробування 
(Співбесіда); 

Іспит з іноземної мови 
– ЄВІ*  

5 курс 1 р. 10 м 0 50 Інші спеціальності 
 

227 Фізична терапія, ерготерапія 
Фізична терапія та 

ерготерапія 

Додаткове фахове 
випробування; Фахове 

випробування; Фахове 
випробування 
(Співбесіда); 

Іспит з іноземної мови 

– ЄВІ* 
  

Факультет прикладних наук  

  122 КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА  ВСЬОГО:    0 40 

Комп’ютерні науки 

Інженерія програмного забезпечення  
Комп’ютерна інженерія 

  

122 

121 

123 

 Комп’ютерні науки Науки про дані 

Фахове 
випробування; 
Фахове 

випробування 
(Співбесіда); Іспит з 
іноземної мови 
(англійської) – ЄВІ*      
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Інші спеціальності  122 Комп’ютерні науки Науки про дані 

Фахове 
випробування; 

Фахове 
випробування 
(Співбесіда); Іспит з 
іноземної мови 

(англійської) – ЄВІ* 5 Курс 1р 10 м 0 40 

 

Факультет суспільних наук  

  061 ЖУРНАЛІСТИКА ВСЬОГО:    0 45 

Журналістика  061 Журналістика Журналістика 

Фахове 

випробування; 
Фахове 
випробування 

(Співбесіда); 

Іспит з іноземної 

мови – ЄВІ* 

5 Курс 1р 10 м 0 25 Інші спеціальності  061 Журналістика Журналістика 

Фахове 
випробування; 
Фахове 

випробування 
(Співбесіда); 
Іспит з іноземної 
мови – ЄВІ* 

Журналістика  061 Журналістика МЕДІАКОМУНІКАЦІЇ 

Фахове 
випробування; 
Фахове 

випробування 
(Співбесіда); 

Іспит з іноземної 
мови – ЄВІ* 

5 Курс 1р 5 м 0 20 Інші спеціальності  061 Журналістика МЕДІАКОМУНІКАЦІЇ 

Фахове 

випробування; 
Фахове 
випробування 
(Співбесіда); 

Іспит з іноземної 
мови – ЄВІ* 

  073 МЕНЕДЖМЕНТ ВСЬОГО:    0 150 

Менеджмент  073 Менеджмент Інновації і підприємництво 

Фахове 
випробування; Іспит 

з іноземної мови 
(англійської) – ЄВІ* 

5 Курс 1р 10 м 0 30 Інші спеціальності  073 Менеджмент Інновації і підприємництво 

Додаткове фахове 

випробування; 
Фахове 
випробування; Іспит 
з іноземної мови 

(англійської) – ЄВІ* 

Менеджмент  073 Менеджмент 

Управління персоналом та 

організаційний розвиток 

Фахове 

випробування; Іспит 
з іноземної мови 

(англійської) – ЄВІ* 5 Курс 1р10м 0 20 
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Інші спеціальності  073 Менеджмент 

Управління персоналом та 

організаційний розвиток 

Фахове 

випробування; Іспит з 
іноземної мови 
(англійської) – ЄВІ* 

Менеджмент  073 Менеджмент Бізнес-адміністрування 

Фахове 
випробування; Іспит 

з іноземної мови  
(англійської)- ЄВІ* 

5 Курс 1р 10м 0 20 Інші спеціальності  073 Менеджмент Бізнес-адміністрування 

Фахове 
випробування; Іспит 
з іноземної мови 

(англійської) – ЄВІ* 

Менеджмент  073 Менеджмент Управління технологіями 

Фахове 

випробування; Іспит 
з іноземної мови 
(англійської) – ЄВІ* 

5 Курс 1р 10 м 0 20 Інші спеціальності  073 Менеджмент Управління технологіями 

Фахове 
випробування; Іспит 
з іноземної мови 

(англійської) – ЄВІ* 

Менеджмент  073 Менеджмент 

Менеджмент маркетингової 

діяльності» 

Фахове 

випробування; Іспит 
з іноземної мови 
(англійської) – ЄВІ* 

5 Курс 1р 10 м 0 30 Інші спеціальності  073 Менеджмент 

Менеджмент маркетингової 

діяльності» 

Додаткове фахове 
випробування; 
Фахове 
випробування; Іспит 
з іноземної мови 

(англійської) – ЄВІ* 

Менеджмент  073 Менеджмент 

Управління неприбутковими 

організаціями 

Фахове 
випробування; Іспит 
з іноземної мови 
(англійської) – ЄВІ* 

5 Курс 1р 5м 0 30 Інші спеціальності  073 Менеджмент 

Управління неприбутковими 

організаціями 

Фахове 

випробування; Іспит 
з іноземної мови 
(англійської) – ЄВІ* 

  281 

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА 

АДМІНІСТРУВАННЯ ВСЬОГО:    0 25 

Публічне управління  281 
Публічне управління та 
адміністрування 

Публічне управління та 

адміністрування 

Фахове 

випробування; Іспит 
з іноземної мови 
(англійської) – ЄВІ* 

5 Курс 1р 10 м 0 25 Інші спеціальності  281 

Публічне управління та 

адміністрування 

Публічне управління та 

адміністрування 

Фахове 

випробування; Іспит 
з іноземної мови 

(англійської) – ЄВІ* 
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  081 ПРАВО ВСЬОГО:    0 30 

Право 

  ПРАВО Права людини 

Єдиний фаховий 

іспит; єдиний 

вступний іспит з 
іноземної мови 

(англійської) -ЗНО 5 Курс 1р 10 м 0 25 

Правознавство 

 Правознавство 

Міжнародне право 

Міжнародне право 
 

Філософсько-богословський факультет  
  041 БОГОСЛОВ’Я ВСЬОГО:    0 100 

Богослов’я  041 Богослов’я Богослов’я 

Фахове 

випробування; Іспит 
з іноземної мови  - 
ЄВІ* 

5 Курс 1р 5м 0 50 Інші спеціальності  041 Богослов’я Богослов’я 

Фахове 

випробування; Іспит 
з іноземної мови – 
ЄВІ* 

 

Богослов’я  041 Богослов’я 

 

Християнська педагогіка та 

організація дозвілля 

Фахове 

випробування; Іспит з 

іноземної мови – 

ЄВІ* 

5 Курс 1р 5м 0 20 Інші спеціальності  041 Богослов’я 

 

Християнська педагогіка та 

організація дозвілля 

Фахове 

випробування; Іспит з 

іноземної мови – 
ЄВІ*   

 

* Для вступників, які вступають на основі ОС Магістра (ОКР Спеціаліста) ЄВІ з іноземної мови може бути замінений на 

вступний іспит з іноземної мови в університеті. 
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Додаток 5 до Правил прийому до Українського католицького 
університету в 2020 році 

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти  
 

Вищий навчальний заклад "Український католицький університет" 

 

Код спеціальності Спецiальність Освiтня програма 

Перелік конкурсних 

предметів(вступних 

іспитів, творчих 

конкурсів) 

Мінімальна 

кількість балів 

для допуску до 

участі в 

конкурсі* 

Вага 

предметів 

сертифікату 

ЗНО 

Вага атестату 

про 

повну 

загальну освіту 

Бали за 

особливі 

успіхи*  

ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

032 Iсторія та археологія ІСТОРІЯ 

українська мова та 

лiтература 
140 0,30 

0,1  
iсторiя України 150 0,35 

iноземна мова 140 0,25 

035 Філологія ФІЛОЛОГІЯ 

українська мова та 

лiтература 
150 0,35 

0,1  iноземна мова 140 0,3 

iсторiя України 140 0,25 

034 Культурологія КУЛЬТУРОЛОГІЯ 

українська мова та 

лiтература 
140 0,30 

0,1  
iсторiя України 150 0,35 

iноземна мова 140 0,25 

ФІЛОСОФСЬКО-БОГОСЛОВСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

041 Богослов’я БОГОСЛОВ’Я 

українська мова та 

лiтература 
150 0,35 

0,1  

iсторiя України 130 0,30 
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іноземна мова або 

географiя 
130 0,25 

ФАКУЛЬТЕТ НАУК ПРО ЗДОРОВ’Я 

231 Соціальна робота 
СОЦІАЛЬНА 

РОБОТА 

українська мова та 

лiтература 
150 0,35 

0,1  iсторiя України 140 0,30 

iноземна мова або 

математика 
140 0,25 

053 Психологія ПСИХОЛОГІЯ 

українська мова та 

лiтература 
140 0,25 

0,1  
Бiологiя 150 0,35 

iноземна мова або 

математика 
140 0,30 

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНИХ НАУК 

122 Комп’ютерні науки 
КОМП’ЮТЕРНІ 

НАУКИ 

українська мова та 

лiтература 
150 0,25 

0,1  Математика 160 0,35 

iноземна мова або 

фiзика 
150 0,30 

124 Системний аналіз 

ІНФОРМАЦІЙНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ ТА 

БІЗНЕС-

АНАЛІТИКА 

українська мова та 

лiтература 
150 0,25 

0,1  Математика 160 0,35 

iноземна мова або 

фiзика 
150 0,30 

ФАКУЛЬТЕТ СУСПІЛЬНИХ НАУК 

052 Політологія 

ЕТИКА-

ПОЛІТИКА-

ЕКОНОМІКА 

українська мова та 

лiтература 
150 0,25 

0,1  

iноземна мова 150 0,35 



 
 

65 

iсторiя  України або 

математика 
150 0,30 

08 Право Право 

Українська мова та 

література 
150 0,30 

0,1  Іноземна мова 150 0,30 

Історія України або 

математика 
150 0,30 

054 Соціологія СОЦІОЛОГІЯ 

українська мова та 

лiтература 
140 0,30 

0,1  Іноземна мова 140 0,25 

Історія України або 

математика 
150 0,35 

 

  

* Особливі успіхи (ОУ) – такі бали нараховуються призерам (особам, нагородженим дипломами I–III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад в рік 

вступу з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України в рік 

вступу під час вступу на спеціальності, визначені Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 2 Умов прийому до вищих навчальних 

закладів України у 2020 році), останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, 

що дорівнює 200. Інформацію про них приймальна комісія отримують з ЄДЕБО 

* Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:  

РК дорівнює 1,02, для конкурсних пропозицій закладів вищої освіти у м.Львові. 

СК , поширюєтьсян а зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (1,05 - для 

спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізацій), передбачених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка в Умовах прийому до 

вищих навчальних закладів України в 2020 році, та спеціальностей галузі знань 21 «Ветеринарна медицина»); 1,00 - в інших випадках. 

Конкурсний бал вступника розраховується за формулою: 

 

КБв = (К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А+ОУ) * РК * СК, де 

П1, П2, П3 – оцінки ЗНО 

 

А – середній бал атестату переведений в 200 балів 

К – коефіцієнт ЗВО (вузу) 

ОУ – бал за особливі успіхи, що за наявності рівний 10 

РК – регіональний коефіцієнт – 1,02 для м. Львова 

СК – сільський коефіцієнт за наявності – 1,02 . 
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Додаток 6 до Правил прийому до Українського католицького університету в 2020 році 

 

Таблиця переведення середнього бала документа про вищу освіту зі 100-бальної шкали у 20, 

10, 5-ти бальну шкалу 

Перед переведенням середнього балу додатка до диплома для визначення відповідної кількості 

балів для складової конкурсного балу, середній бал, зазначений у додатку до диплома бакалавра в 

100 бальній системі, округлюється до цілих. При цьому приймальна комісія не перераховує 

зазначений у додатку до диплома бакалавра середній бал, не зважаючи на те, що різні ЗВО 

можуть використовувати різні формули обчислення середнього балу. У випадку відсутності у 

додатку до диплома середнього балу,  приймальна комісія обчислює середнє арифметичне усіх 

диференційованих оцінок у додатку до диплома. 

Переведення зі 100 бальної системи у N бальну (без округлення)  
100 бальна система 20 бальна 10 бальна 5 бальна 

1 0,2 0,1 0,05 

2 0,4 0,2 0,1 

3 0,6 0,3 0,15 

4 0,8 0,4 0,2 

5 1 0,5 0,25 

6 1,2 0,6 0,3 

7 1,4 0,7 0,35 

8 1,6 0,8 0,4 

9 1,8 0,9 0,45 

10 2 1 0,5 

11 2,2 1,1 0,55 

12 2,4 1,2 0,6 

13 2,6 1,3 0,65 

14 2,8 1,4 0,7 

15 3 1,5 0,75 

16 3,2 1,6 0,8 

17 3,4 1,7 0,85 

18 3,6 1,8 0,9 

19 3,8 1,9 0,95 

20 4 2 1 

21 4,2 2,1 1,05 

22 4,4 2,2 1,1 

23 4,6 2,3 1,15 

24 4,8 2,4 1,2 

25 5 2,5 1,25 

26 5,2 2,6 1,3 

27 5,4 2,7 1,35 

28 5,6 2,8 1,4 

29 5,8 2,9 1,45 

30 6 3 1,5 

31 6,2 3,1 1,55 

32 6,4 3,2 1,6 

33 6,6 3,3 1,65 

34 6,8 3,4 1,7 

35 7 3,5 1,75 

36 7,2 3,6 1,8 
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37 7,4 3,7 1,85 

38 7,6 3,8 1,9 

39 7,8 3,9 1,95 

40 8 4 2 

41 8,2 4,1 2,05 

42 8,4 4,2 2,1 

43 8,6 4,3 2,15 

44 8,8 4,4 2,2 

45 9 4,5 2,25 

46 9,2 4,6 2,3 

47 9,4 4,7 2,35 

48 9,6 4,8 2,4 

49 9,8 4,9 2,45 

50 10 5 2,5 

51 10,2 5,1 2,55 

52 10,4 5,2 2,6 

53 10,6 5,3 2,65 

54 10,8 5,4 2,7 

55 11 5,5 2,75 

56 11,2 5,6 2,8 

57 11,4 5,7 2,85 

58 11,6 5,8 2,9 

59 11,8 5,9 2,95 

60 12 6 3 

61 12,2 6,1 3,05 

62 12,4 6,2 3,1 

63 12,6 6,3 3,15 

64 12,8 6,4 3,2 

65 13 6,5 3,25 

66 13,2 6,6 3,3 

67 13,4 6,7 3,35 

68 13,6 6,8 3,4 

69 13,8 6,9 3,45 

70 14 7 3,5 

71 14,2 7,1 3,55 

72 14,4 7,2 3,6 

73 14,6 7,3 3,65 

74 14,8 7,4 3,7 

75 15 7,5 3,75 

76 15,2 7,6 3,8 

77 15,4 7,7 3,85 

78 15,6 7,8 3,9 

79 15,8 7,9 3,95 

80 16 8 4 

81 16,2 8,1 4,05 

82 16,4 8,2 4,1 

83 16,6 8,3 4,15 

84 16,8 8,4 4,2 

85 17 8,5 4,25 

86 17,2 8,6 4,3 
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87 17,4 8,7 4,35 

88 17,6 8,8 4,4 

89 17,8 8,9 4,45 

90 18 9 4,5 

91 18,2 9,1 4,55 

92 18,4 9,2 4,6 

93 18,6 9,3 4,65 

94 18,8 9,4 4,7 

95 19 9,5 4,75 

96 19,2 9,6 4,8 

97 19,4 9,7 4,85 

98 19,6 9,8 4,9 

99 19,8 9,9 4,95 

100 20 10 5 
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Додаток 8 до Правил прийому до Українського католицького університету в 2020 році 

 

ТАБЛИЦЯ  

переведення середнього бала документа про повну загальну середню 

освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 

 
1 100  4 120  8 160 

1,1 100  4,1 121  8,1 161 

1,2 100  4,2 122  8,2 162 

1,3 100  4,3 123  8,3 163 

1,4 100  4,4 124  8,4 164 

1,5 100  4,5 125  8,5 165 

1,6 100  4,6 126  8,6 166 

1,7 100  4,7 127  8,7 167 

1,8 100  4,8 128  8,8 168 

1,9 100  4,9 129  8,9 169 

2 100  5 130  9 170 

2,1 101  5,1 131  9,1 171 

2,2 102  5,2 132  9,2 172 

2,3 103  5,3 133  9,3 173 

2,4 104  5,4 134  9,4 174 

2,5 105  5,5 135  9,5 175 

2,6 106  5,6 136  9,6 176 

2,7 107  5,7 137  9,7 177 

2,8 108  5,8 138  9,8 178 

2,9 109  5,9 139  9,9 179 

3 110  6 140  10 180 

3,1 111  6,1 141  10,1 181 

3,2 112  6,2 142  10,2 182 

3,3 113  6,3 143  10,3 183 

3,4 114  6,4 144  10,4 184 

3,5 115  6,5 145  10,5 185 

3,6 116  6,6 146  10,6 186 

3,7 117  6,7 147  10,7 187 

3,8 118  6,8 148  10,8 188 

3,9 119  6,9 149  10,9 189 

   7 150  11 190 

   7,1 151  11,1 191 

   7,2 152  11,2 192 

   7,3 153  11,3 193 

   7,4 154  11,4 194 

   7,5 155  11,5 195 

   7,6 156  11,6 196 

   7,7 157  11,7 197 

   7,8 158  11,8 198 

   7,9 159  11,9 199 

      12 200 
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Додаток 9 до Правил прийому до Українського католицького університету в 2020 році 

 
ПОРЯДОК 

подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному 

відборі до закладів вищої освіти України в 2020 році 

 

І. Загальні положення 

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України «Про вищу освіту», 

Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року No 752 (в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 12 липня 2017 року No 550), визначає механізм подання вступником заяви 

в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти та її розгляду 

закладом вищої освіти. 

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях: 

заява в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти (далі - 

електронна заява) - запис, що вноситься вступником в особистому електронному кабінеті до 

Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - Єдина база) шляхом заповнення ним у 

режимі онлайн електронної форми на інтернет-сайті за адресою https://ez.osvitavsim.org.ua/ та 

містить відомості про обрані ним заклади вищої освіти, конкурсну пропозицію та встановлену 

ним пріоритетність заяви;  

особистий електронний кабінет вступника - веб-сторінка, за допомогою якої вступник 

подає електронну заяву до закладу вищої освіти та контролює її статус; 

статус електронної заяви - параметр електронної заяви, що встановлюється закладом 

вищої освіти в Єдиній базі та відображається в особистому електронному кабінеті вступника; 

Умови прийому - Умови прийому на навчання для здобуття ступенів молодшого 

бакалавра, бакалавра та магістра, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 

11 жовтня 2019 року № 1285 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 грудня 2019 

року за номером №1192/34163 

Параметр «Статус електронної заяви» може набувати таких значень: 

«Зареєстровано в Єдиній базі» - підтвердження факту подання електронної заяви до 

обраного вступником закладу вищої освіти; 

«Потребує уточнення вступником» - електронну заяву прийнято закладом вищої освіти до 

розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. Одночасно з присвоєнням 

електронній заяві цього статусу заклад вищої освіти зазначає перелік даних, які потребують 

уточнення, та спосіб їх подання; 

«Зареєстровано у закладі освіти» - електронну заяву прийнято закладом вищої освіти до 

розгляду та в установленому порядку приймається рішення про допуск вступника до участі в 

конкурсному відборі; 

«Допущено до конкурсу (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)» - 

власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі на місця, 

що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету; 

«Відмовлено закладом освіти» - власника зареєстрованої електронної заяви не допущено 

до участі у конкурсному відборі на підставі рішення приймальної комісії. У разі присвоєння 

електронній заяві цього статусу заклад вищої освіти зазначає причину відмови; 

«Скасовано вступником» - подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, 

якщо її скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до моменту встановлення 

заяві статусу «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником»; 

«Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою самою пріоритетністю)» - 

подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, якщо її скасовано вступником в 

особистому електронному кабінеті після встановлення заяві статусу «Зареєстровано у закладі 

освіти» або «Потребує уточнення вступником», але до моменту закінчення подання електронних 

заяв. При цьому вступник не має права подання нової заяви з такою самою пріоритетністю; - для 

державних закладів 

«Скасовано закладом освіти» - подана електронна заява вважається такою, що не 

подавалась, якщо її скасовано закладом освіти за рішенням приймальної комісії за умови 
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виявлення закладом освіти технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, 

що підтверджується актом про допущену технічну помилку; 

«Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) 

бюджету)» - вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на 

навчання на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету. У разі 

присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов’язаний 

виконати вимоги для зарахування на місця державного та регіонального замовлення; - для 

державних закладів 

«Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти державного (регіонального) 

бюджету)» - вступник втратив право бути зарахованим до закладу вищої освіти за обраною 

спеціальністю (спеціалізацією) на навчання за кошти державного (регіонального) бюджету у 

зв’язку з невиконанням вимог Умов прийому або їх порушенням тощо. При встановленні заяві 

такого статусу заклад вищої освіти обов’язково зазначає причину виключення; - для державних 

закладів 

«Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)» 

- вступник втратив право бути зарахованим до закладу вищої освіти за обраною спеціальністю 

(спеціалізацією) на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у зв’язку з невиконанням 

вимог Умов прийому або їх порушенням тощо. При встановленні заяві такого статусу заклад 

вищої освіти обов’язково зазначає причину виключення; 

«Допущено до конкурсу» - власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі 

у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету, 

та на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб; - для державних закладів 

«Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)» - власника 

зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі на місця, що 

фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб. Статус встановлюється у таких випадках: 

вступник у встановлені строки не виконав вимог Умов прийому для зарахування на місця, 

що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету, але за рішенням приймальної 

комісії допущений до конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та юридичних осіб; - для 

державних закладів 

вступник подав заяву до участі у конкурсному відборі тільки на місця за кошти фізичних 

та юридичних осіб відповідно до Умов прийому; 

вступника зараховано за іншою заявою на навчання на місця, що фінансуються за кошти 

державного (регіонального) бюджету, але він також має право на зарахування на навчання за 

кошти фізичних та юридичних осіб; - для державних закладів 

«Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/абоюридичних осіб)» - 

вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання на місця, 

що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб. У разі присвоєння електронній заяві 

такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов’язаний виконати вимоги до 

зарахування п. 9.1. розділу IX  цих Правил; 

«Включено до наказу» - наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до 

закладу вищої освіти; 

«Відраховано» - вступника відраховано з закладу або скасовано його зарахування. 

3. Заклади вищої освіти до початку вступної кампанії у строки, визначені в Умовах 

прийому, вносять до Єдиної бази перелік конкурсних пропозицій, за якими оголошується прийом 

на навчання в 2018 році, при цьому для кожної з них зазначаються:  

назва конкурсної пропозиції;  

вид конкурсної пропозиції; 

структурний підрозділ (факультет, інститут тощо), у якому ведеться підготовка; 

освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень навчання); 

назва та код спеціальності; 

назва та код спеціалізації; 

назви(а) освітніх(ьої) програм(и); 

форма навчання; 

курс, на який здійснюється прийом; 

встановлений строк навчання, дати його початку та закінчення;  

дати початку та закінчення прийому заяв; 
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ліцензований обсяг та кваліфікаційний мінімум, максимальний (загальний) обсяг 

державного та регіонального замовлення;  

обсяг прийому за квотами та на контракт; 

перелік вступних випробувань із зазначенням мінімальної кількості балів з них, вагових 

коефіцієнтів до конкурсних предметів. 

II. Подання електронної заяви 

1. Заяви в електронній формі подають вступники, зазначені в Умовах прийому. 

2. Для подання електронних заяв вступник реєструє особистий електронний кабінет на 

інтернет-сайті за електронною адресою https://ez.osvitavsim.org.ua/. 

3. Під час реєстрації вступник зазначає такі дані: 

адреса електронної пошти, до якої вступник має доступ. Зазначена адреса буде логіном 

для входу до особистого електронного кабінету;  

пароль для входу до особистого електронного кабінету;  

номер, PIN-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання; 

серія та номер атестата про повну загальну середню освіту;  

середній бал додатка до зазначеного атестата, обчислений за 12- бальною шкалою з 

округленням до десятих частин бала і розрахований як середнє арифметичне усіх зазначених в 

додатку до атестата оцінок (інваріантна частина, варіативна частина, державна підсумкова 

атестація).  

Предмети, за якими зроблено запис «звільнений(а)», у загальну кількість не враховуються. 

Середній бал, введений в особистому електронному кабінеті з помилкою, вступник може 

виправити самостійно до подання першої заяви. 

4. Подані вступником дані, передбачені у пункті 3 цього розділу, перевіряються в Єдиній 

базі. 

5. У разі збігу даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, дата 

народження, стать, громадянство тощо) він отримує на зазначену ним адресу електронної пошти 

повідомлення для активації особистого електронного кабінету вступника. 

Строк для активації вступником особистого електронного кабінету - одна доба з моменту 

отримання відповідного повідомлення. 

6. Реєстрація в Єдиній базі надає вступнику можливість доступу до особистого 

електронного кабінету із зазначеними ним при реєстрації логіном та паролем на інтернет-сайті за 

електронною адресою https://ez.osvitavsim.org.ua/. 

7. В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази для можливості 

оперативного зв’язку закладу освіти з вступником номери телефонів (домашній та/або 

мобільний) із зазначенням телефонних кодів. 

Крім того, вступник завантажує скановані копії (фотокопії): 

додатка до атестата про повну загальну середню освіту; 

кольорової фотокартки розміром 3 х 4 см, що буде подаватись до закладу вищої освіти; 

якщо вступник претендує на врахування у конкурсному балі сільського коефіцієнта - 

довідки про реєстрацію місця проживання особи (додаток 13 до Правил реєстрації місця 

проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року No 

207). 

Для подання заяви вступник обирає заклад вищої освіти, освітній ступінь, конкурсну 

пропозицію та встановлює пріоритетність заяви для участі у конкурсному відборі для 

зарахування на місця за державним або регіональним замовленням. 

8. Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі Єдиної бази, до 

якого має доступ заклад вищої освіти, обраний вступником. У момент подання електронна заява 

отримує статус «Зареєстровано в Єдиній базі». 

9. Подану електронну заяву може бути скасовано вступником в особистому електронному 

кабінеті. При цьому електронній заяві встановлюється один із статусів: 

«Скасовано вступником» - якщо заяву не зареєстровано у закладі вищої освіти; 

«Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою самою пріоритетністю)» - 

якщо заяву зареєстровано або допущено до конкурсу у закладі вищої освіти. При цьому вступник 

не має права подання нової заяви з такою самою пріоритетністю. 

III. Прийняття та розгляд електронної заяви приймальною комісієюзакладу вищої 

освіти 
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1. Керівник закладу вищої освіти забезпечує опрацювання приймальною комісією 

електронних заяв, що надійшли до закладу вищої освіти, відповідно до Умов прийому, цього 

Порядку та правил прийому. 

2. Електронна заява із статусом «Зареєстровано в Єдиній базі» розглядається 

приймальною комісією закладу вищої освіти у строки, встановлені в розділі ІV Правил 

прийому. За результатами розгляду уповноважена особа приймальної комісії надає електронній 

заяві один з таких статусів, що відображаються в особистому електронному кабінеті вступника:  

«Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником». 

При встановленні електронній заяві статусу «Зареєстровано у закладі освіти» заклад вищої 

освіти зазначає (за наявності відповідного випробування) час та місце проведення творчого 

конкурсу/творчого заліку/вступного іспиту з болгарської, кримськотатарської, молдовської, 

новогрецької, польської, румунської, словацької, угорської мов. Внесені дані  

відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. 

При встановленні електронній заяві статусу «Потребує уточненнявступником» 

уповноважена особа зазначає перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням способу 

та дати, до якої їх необхідно подати.  

Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після 

уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа змінює статус електронної заяви 

вступника на «Зареєстровано у закладі вищої освіти». 

3. На підставі рішення приймальної комісії закладу вищої освіти про допущення чи 

недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу до закладу вищої освіти для 

електронної заяви вступника встановлюється статус «Допущено до конкурсу», або «Допущено до 

конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)», або «Відмовлено закладом освіти» 

(із зазначенням причини відмови). 

4. При виявленні закладом освіти технічної помилки, зробленої під час внесення даних до 

Єдиної бази, за рішенням приймальної комісії закладу освіти електронну заяву не пізніш як за 

день до закінчення подання електронних заяв може бути анульовано, що підтверджується актом 

про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. При цьому електронній заяві 

встановлюється статус «Скасовано закладом освіти» з обов’язковим зазначенням причини 

скасування. Така заява вважається неподаною. 

Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована закладом вищої освіти на підставі 

рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для заяв у 

паперовій формі та не пізніше як за день до закінчення подання електронних заяв для 

електронних заяв за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до 

Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній 

базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. 

Приймальна комісія повідомляє вступника про своє рішення в день його прийняття, після чого 

вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю. 

5. Статус електронної заяви вступника, рекомендованого до зарахування на місця за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб, змінюється зі статусу «Допущено до конкурсу» або статусу 

«Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» на статус 

«Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)». 

Зміна статусів електронної заяви вступника, передбачена пунктами 2-4 цього розділу, 

здійснюється у строки, визначені Умовами прийому за умови виконання пункту 9.1 розділу ІX 

Правил прийому.. 

6. Вступник, статус електронної заяви якого встановлено як  

«Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) 

бюджету)» або «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб)», зобов’язаний виконати вимоги пункту 9.1 розділу ІX Правил прийому. 

7. Після виконання вступником вимог Правил прийому на підставі рішення приймальної 

комісії про рекомендування до зарахування на навчання уповноважена особа змінює статус 

електронної заяви вступника на «Включено до наказу», керівник закладу вищої освіти видає 

наказ про зарахування на навчання такого вступника. 

8. У разі невиконання вступником пункту 9.1 розділу ІX Правил прийому., електронна 

заява якого отримала статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб)», вимог Умов прийому рішення про рекомендування його до зарахування 
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анулюється приймальною комісією закладу вищої освіти та статус електронної заяви змінюється 

на статус «Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти фізичних та юридичних 

осіб)». 

9. У разі відрахування вступника або скасування наказу про зарахування в частині, що 

стосується вступника, статус електронної заяви змінюється зі статусу «Включено до наказу» на 

статус «Відраховано» 
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Додаток 10 до Правил прийому до Українського католицького університету в 2020 році 

 
ОСОБЛИВОСТІ  

прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства до вищих навчальних закладів 

України 

 

1. Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до вищих навчальних закладів 

здійснюється згідно із Законами України "Про вищу освіту", "Про правовий статус іноземців та 

осіб без громадянства", "Про закордонних українців", "Про біженців та осіб, які потребують 

додаткового або тимчасового захисту", Указом Президента України від 03 червня 1994 року  № 

271 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними 

областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки 

Молдова", постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року №136 "Про 

навчання іноземних громадян в Україні", від 11 вересня 2013 року № 684 "Деякі питання набору 

для навчання іноземців та осіб без громадянства", наказом Міністерства освіти і науки України 

від 01 листопада 2013 року № 1541 "Деякі питання організації набору та навчання (стажування) 

іноземців та осіб без громадянства", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 

2013 року за       № 2004/24536. 

 

2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за 

кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами 

України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або 

угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність. 

 

3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до ВНЗ «Український 

католицький університет» за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями). 

 

Терміни прийому заяв і документів для вступу з 15 травня по 15 липня. Терміни проведення 

співбесід 25 травня - 20 липня. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти 

фізичних (юридичних) осіб може здійснюватися до початку академічного семестру, але не 

пізніше 01 листопада: 

 

Для навчання в аспірантурі, ад’юнтурі, докторантурі - упродовж року. 

 

Терміни внесення конкурсних пропозицій до Єдиної бази, визначені в пункті 7 розділу XV 

Умов вступу, для прийому таких іноземців не застосовуються. 

Заклад освіти обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про 

попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для 

вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких 

проводиться вступне випробування. 

 

4. Для розгляду питання про можливість навчання, іноземний громадянин відповідно до 

Положення про навчання іноземних студентів у вищому навчальному закладі «Український 

католицький університет» надсилає електронною поштою або факсом: заяву-анкету, до якої 

долучає копію паспорта, копію документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) з 

додатком та коротку автобіографію.  

5. Після з’ясування відповідності наданих документів нормативним вимогам, Приймальна 

комісія приймає рішення проходження вступного випробування (співбесіди) і про видачу 

іноземному громадянину запрошення на навчання, яке є підставою для отримання в’їзної візи в 

Україну. 

6. Після прибуття в Україну іноземний громадянин особисто подає у Приймальну комісію 

такі документи:  

6.1. Заяву-анкету (українською мовою); 

6.2. Документ (оригінал та його копію*) про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ; 
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6.3.Додаток (оригінал та його копію*) до документа про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності); 

6.4.Академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі 

переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна 

довідка); 

6.5.Оригінал та копію* документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної 

програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання 

та  успішність з навчальних дисциплін при вступі для здобуття ступеня магістра або 

післядипломної освіти;  

6.6.Копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без 

громадянства; 

6.7. Поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами 

України;  

6.8.4 Фотокартки розміром 30 х 40 мм;  

6.9.Копію посвідчення закордонного українця (за наявності) 

 

*КОПІЇ ДОКУМЕНТІВ МАЮТЬ БУТИ ПЕРЕКЛАДЕНІ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ І 

НОТАРІАЛЬНО ЗАСВІДЧЕНІ 

 

При вступі до аспірантури додатково подається дослідницька пропозиція з обраної наукової 

спеціальності або завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата 

список опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською мовою. 

Для вступу до докторантури подаються додатково українською або англійською мовою: 

тематичний план дисертаційної роботи для здобуття наукового ступеня доктора наук; копія 

диплома про присвоєння відповідного наукового ступеня; 

 

6.10. іноземці, які вступають на навчання за програмами академічної мобільності, подають 

документи, затверджені правилами прийому до закладу вищої освіти та/або передбачені 

вимогами міжнародних програм та/або договорів, в рамках яких реалізується академічна 

мобільність. 

 

Документи, зазначені у підпунктах 6.2 – 6.6 цього пункту, мають бути перекладені 

українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.  

 

Документи, зазначені у підпунктах 6.2 – 6.5 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх 

видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані 

відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними 

договорами України.  

Заява та документи, зазначені в цьому пункті, зберігаються в особовій справі 

вступників/студентів.  

 

7.Навчальний заклад обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній 

здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості 

балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування 

(співбесіда). 

 

Зарахування іноземців на навчання на відповідному рівні вищої освіти здійснюється за 

результатами вступних випробувань (співбесіди, за згодою, вступне випробування може бути 

дистанційним) з визначених предметів та мови навчання та на підставі академічних прав на 

продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його 

походження, та врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на 

наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про 

здобутий рівень освіти. 
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8. Після проходження іноземним студентом конкурсних випробувань, визначених 

Приймальною комісією, іноземний громадянин зараховується до числа студентів університету 

наказом ректора, що формуються в Єдиній базі 

 

9. Після зарахування з ним укладається відповідний договір.  

 

10. Вимоги закладу вищої освіти щодо відповідності вступників із числа іноземців, які 

прибули в Україну з метою навчання, умовам прийому на відповідні рівні вищої освіти, а також 

строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань, творчих конкурсів та 

зарахування зазначаються у правилах прийому до закладу вищої освіти та оприлюднюються на 

офіційному веб-сайті закладу вищої освіти. 

 

11. Базова річна плата за навчання іноземних студентів вказана у Додатку 1 Правил 

прийому до УКУ. 

 

12. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або 

для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та іноземним вищими навчальними 

закладами освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних 

договірних зобов’язань закладу вищої освіти. 

 

13. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні, і статус яких 

засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до закладів вищої освіти України 

користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за 

винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними 

договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 
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Додаток 11 до Правил прийому до Українського католицького університету в 2020 році 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок організації та складання додаткового вступного випробування для вступників 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» до ВНЗ «Український католицький 

університет» 

 

Це положення регламентує порядок організації та складання додаткового вступного 

випробування для вступників на освітній рівень (далі - ОР) «магістр» до ВНЗ «Український 

католицький університет» (далі - Університет), які вступають на основі диплому про раніше 

здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) з іншої спеціальності.  

Положення розроблене відповідно до законодавства України, Умов прийому до вищих 

навчальних закладів України, затверджених у Міністерстві освіти і науки України та 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції (далі – Умови прийому), Правил прийому до ВНЗ 

«Український католицький університет» (далі – Правила прийому), Статуту університету та 

положення про Приймальну комісію. 

 

1. Загальні положення 

1.1. Прийом на навчання за освітнім рівнем «магістр» для вступників, які вступають на 

основі документа про раніше здобутий ступінь (бакалавра, магістра, ОКР спеціаліста) з іншої 

спеціальності здійснюється згідно з Правилами прийому на навчання до ВНЗ «Український 

католицький університет». 

1.2. У цьому Положенні термін Додаткове вступне випробування вживається у такому 

значенні: 

Додаткове вступне випробування – форма вступного випробування для вступників, які 

вступають на ОР магістра на основі документа про здобутий раніше ступінь (бакалавра, магістра, 

ОКР спеціаліста) з іншої спеціальності. Випробування визначає базовий рівень знань вступника і 

готовність брати участь у вступних випробуваннях для вступу за обраною спеціальністю. 

1.3. Перелік спеціальностей та вимога до здачі додаткового вступного випробування для 

прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (бакалавра, магістра, ОКР спеціаліста) 

бакалавра, магістра, спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра подано у 

Додатку 4 до Правил прийому на навчання до ВНЗ «Український католицький університет». 

 

ІІ. Організація та проведення додаткових вступних випробувань 

2.1. Фахові екзаменаційні комісії утворюються для проведення додаткових вступних 

випробувань для вступу на навчання на основі раніше здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів. 

Допускається включати до складу цих комісій науково-педагогічних, педагогічних працівників 

інших навчальних закладів. 

2.2. Персональний склад фахових екзаменаційних комісій для додатковго вступного 

випробування затверджує Ректор Університету своїм наказом, роботу комісій організовує та 

координує проректор з науково-педагогічної роботи, якому Ректор Університету делегує ці 

повноваження.  

2.3. Термін повноважень фахових екзаменаційних комісій становить один рік. 

2.4. Програми додаткових вступних випробувань для вступу на ОР «магістр» 

розробляються і затверджуються у ВНЗ «Український католицький університет» не пізніше, ніж 

за три місяці до початку здачі іспитів.   

2.5. Форма проведення (в тому числі можливість складати додаткове вступне випробування 

дистанційно), зміст вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «магістр» визначаються деканатами факультетів та випусковими кафедрами Університету. 

Програми додаткових вступних випробувань при прийомі на навчання на ОР «магістр» 

оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті ВНЗ «Український 

католицький університет». 

2.6. При організації конкурсного відбору фахові екзаменаційні комісії керуються 

Правилами прийому до ВНЗ «Український католицький університет».  

2.7. Деканати, керівники випускових кафедр, що відповідають за проведення додаткових 

вступних випробувань, щороку складають необхідні екзаменаційні матеріали: білети, тестові 
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завдання, кейсові завдання, перелік запитань для співбесіди, критерії оцінювання відповіді 

вступника тощо та подають їх на затвердження голові приймальної комісії не пізніше ніж за 

місяць до початку прийому документів. 

2.8. Затверджені екзаменаційні матеріали тиражуються в необхідній кількості і зберігаються 

як документи суворої звітності. 

2.9. Програми і форми додаткових вступних випробувань є єдиними для всіх осіб, що 

беруть участь в конкурсі, незалежно від того, в якому ВНЗ і коли було здобуто вищу освіту за 

попереднім ОС. 

2.10. Вступники, які вступають до закладу вищої освіти на основі ступеня вищої освіти 

(освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), 

можуть брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за умови 

успішного проходження додаткових вступних випробувань у терміни визначені Умовами 

прийому до вищих навчальних закладів України, відповідно до графіку складання додаткових 

вступних випробувань затверджених Приймальною комісією ВНЗ «Український католицький 

університет». 

Вступники, які вступають на спеціальності 061 «Журналістика», 032 «Історія та 

археологія», 053 «Психологія», 281 «Публічне управління та адміністрування», 041 

«Богослов’я», 122 «Комп’ютерні науки», 073 «Менеджмент», 231 «Соціальна робота», 227 

«Фізична терапія, ерготерапія» складають додаткове вступне випробування у травні з тої 

спеціальності, за якою будуть реєструватися на єдиний вступний іспит з іноземної мови, якщо 

вступник паралельно планує вступати на інші спеціальності, то може складати додаткове вступне 

випробування з обраних спеціальностей у травні або у липні перед основними вступними 

випробуваннями. 

Вступники на інші спеціальності складають додаткове вступне випробування в липні-серпні 

перед основними вступними випробуваннями, зокрема перед вступним іспитом з іноземної мови. 

2.11. Результати складання додаткового вступного випробування вказується у відомості із 

позначкою склав/не склав, відповідно до критеріїв оцінювання знань вступника вказаних у 

програмах додаткових вступних випробувань. 

 

 

IІI. Організація прийому заяв і документів для складання додаткового вступного 

випробування для вступників за спеціальностями 053 «Психологія», 081 «Право», 281 073 

«Менеджмент», 227 «Фізична терапія, ерготерапія» 

3.1. Прийом заяв і документів для складання додаткових вступних випробувань, що 

проводить ВНЗ «Український католицький університет», здійснюється Приймальною комісією у 

терміни, встановлені Правилами прийому до ВНЗ «Український католицький університет». 

3.2. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Університету (далі - 

заява) в паперовій або електронній формі. Заява подається вступником особисто або дистанційно 

до приймальної комісії навчального закладу. Заява обробляється відповідно до вимог Закону 

України «Про захист персональних даних».  

3.3.При поданні заяви особисто вступник пред’являє:  

- документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт 

громадянина України для виїзду за кордон) або інший документ, який засвідчує особу і 

громадянство. 

- документ державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на 

основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (за наявності) або довідку щодо планового 

строку завершення навчання та отримання диплома в 2018 році, виданої за місцем навчання, – 

для осіб, які завершують навчання у рік проведення вступних випробувань; 

та інші документи, визначені Правилами прийому до ВНЗ «Український католицький 

університет». 

На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про 

раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, додатка до 

нього. 

3.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 
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- копію документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, 

паспорт громадянина України для виїзду за кордон) або інший документ, який засвідчує особу і 

громадянство; 

- копію ІПН;  

- документ державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на 

основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього – за наявності або довідку щодо планового 

строку завершення навчання та отримання диплома в 2020 році, виданої за місцем навчання, – 

для осіб, які завершують навчання у рік проведення вступних випробувань – оригінали або копії. 

та інші документи, визначені Правилами прийому до ВНЗ «Український католицький 

університет» при вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр відповідно до 

обраних спеціальностей. 

3.5. Для іногородніх вступників визначено можливість подати заяву дистанційно через он-

лайн додаток. При поданні заяви дистанційно вступник завантажує:   

- скановану копію заповненої електронної заяви; 

- скан-копію документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина 

України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон) або інший документ, який засвідчує 

особу і громадянство; 

- скан-копію ІПН;  

- скан-копію документ державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний 

рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього – за наявності або довідку щодо 

планового строку завершення навчання та отримання диплома в 2020 році, виданої за місцем 

навчання, – для осіб, які завершують навчання у рік проведення вступних випробувань. 

3.6. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про 

допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до ВНЗ «Український 

католицький університет». 

3.7. Надані до Приймальної комісії документи після завершення роботи фахової 

екзаменаційної комісії у разі нескладеного випробування повертаються претенденту, а у випадку 

зарахування на навчання передаються разом з копією відомості до особової справи студента. 

 

ІV. Зарахування додаткового вступного випробування 

4.1. Особи, які без поважних причин не склали додаткові вступні випробування у 

визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого в 

програмі додаткового вступного випробування мінімального рівня не допускаються до участі в 

наступних вступних випробуваннях. 

Перескладання додаткових вступних випробувань не допускається. 

4.3. Апеляції на результати додаткових вступних випробувань, що проведені ВНЗ 

«Український католицький університет», розглядає апеляційна комісія, відповідно до Положення 

про апеляційну комісію ВНЗ «Український католицький університет». 

4.4. Результати додаткових вступних випробувань вказуються у відомостях і 

затверджуються рішенням приймальної комісії. Результати оприлюднюються на інформаційному 

стенді приймальної комісії і веб-сайті ВНЗ «Український католицький університет» в наступний 

день після складання іспиту. 

4.5. Рішення приймальної комісії про складання додаткового вступного випробування може 

бути скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі 

виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених Правилами прийому до ВНЗ 

«Український католицький університет». 

 

Положення розглянуте і схвалене на засіданні  

Приймальної комісії 

Протокол № 2 від 23 січня 2019 року  
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Додаток 12 до Правил прийому до Українського католицького університету в 2020 році 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення співбесіди у ВНЗ «Український 

католицький університет» 

 

 

І. Загальні положення 

Співбесіда є перевіркою знань вступників з метою визначення рівня загальноосвітньої та 

професійної підготовки, нахилу та здібностей до оволодіння обраною спеціальністю. За 

результатами співбесіди зараховуються до ВНЗ «Український католицький  університет» (далі –  

Університет)  особи,  визнані особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-

14 статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особи з 

інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів 

охорони здоров’я та соціального захисту населення), іноземці. 

Результати співбесіди враховуються при проходженні конкурсного відбору для вступу на 

навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра на спеціальності визначені Правилами 

прийому до ВНЗ «Український  католицький університет» (далі - Правила прийому). 

Вступники на основі повної загальної середньої освіти, які за результатами співбесіди не 

рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних 

засадах, якщо вони подали приймальній комісії сертифікати Українського центру оцінювання 

якості освіти з кількістю балів, не менше встановлених приймальною комісією з конкурсних 

предметів. 

 

 

ІІ. Склад комісії для проведення співбесіди 

2.1. Комісії для проведення співбесід утворюються у випадках, передбачених Умовами 

прийому, Правилами прийому до ВНЗ «Український католицький університет» для проведення 

конкурсних вступних випробувань при вступі на навчання бакалавра, на основі повної 

загальної середньої освіти, неповної вищої освіти, магістра на основі базової вищої освіти. 

Допускається включати до складу цих комісій працівників інших навчальних закладів, 

науково-дослідних установ. 

2.2. Термін повноважень комісій для проведення співбесід становить  один 

рік. 

2.3. Наказ  про  затвердження  складу  комісії  для  проведення    співбесід 

повинен бути виданим не пізніше, ніж за три місяці до початку прийому документів. 

2.4. Склад комісій для проведення співбесід щорічно поновлюється не менше як на 

третину. 

ІІІ Порядок проведення співбесіди та зарахування 

3.1. Співбесіда для осіб, що вступають на навчання за освітньо- кваліфікаційним рівнем 

бакалавр проводиться з конкурсних предметів, згідно Правил прийому до ВНЗ «Український 

Католицький Університет». 

3.2. Фахові співбесіди для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

бакалавра, магістра має на меті визначення мотивації вибору професії, світоглядних та 

професійних орієнтирів, індивідуальні та професійні якості абітурієнта, а також додаткові 

компетенції. 

3.3. Співбесіда проводиться згідно з Правилами прийому до ВНЗ «Український 

католицький університет» та розкладом вступних випробувань. Особи, які не з’явилися на 

співбесіду у визначений розкладом час (без поважних причин), до проведення співбесіди в 

інший час не допускаються. При наявності поважних причин, підтверджених документально, 

співбесіда може бути проведена в інший день. 

3.4. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної 
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комісії не пізніше, ніж за три місяці до початку прийому документів. Програми повинні бути 

оприлюднені шляхом розміщення на веб- сайті університету до початку вступних випробувань. 

3.5. Вступник, який проходитиме співбесіду повинен пред’явити документ, що посвідчує 

його особу. 

3.6. Для проведення співбесіди встановлюється норма часу для кожного абітурієнта – не 

більше 30хв. Абітурієнт відповідає на питання співбесіди з попередньою підготовкою. 

3.7. Співбесіди з усіх дисциплін проводяться не менше ніж двома членами комісій для 

проведення співбесід з кожним вступником. 

3.8. Під час співбесіди члени відповідної комісії відмічають правильність відповідей в 

аркуші співбесіди (аркуші усної відповіді), який по закінченню співбесіди підписується 

вступником та членами відповідної комісії. 

3.9. Бланки аркушів співбесіди зі штампом Приймальної комісії зберігаються у 

відповідального секретаря Приймальної комісії Університету, який видає їх голові відповідної 

комісії в необхідній кількості безпосередньо перед початком проведення співбесіди. 

3.10. Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в день її 

проведення. 

3.11. Результати співбесіди зі вступниками на навчання за освітньо- кваліфікаційним 

рівнем бакалавр оцінюються як: «рекомендувати до зарахування» або «не рекомендувати до 

зарахування». 

3.12. Результати співбесіди зі вступниками на навчання за освітньо- кваліфікаційним 

рівнем магістра оцінюються відповідно до критеріїв оцінювання зазначених у програмах 

фахових співбесід та фіксуються в екзаменаційній відомості за підписом голови та членів 

комісії, які проводили співбесіду. 

 

Положення розглянуте і схвалене на засіданні Приймальної комісії 

Протокол № 2 від 23 січня 2019 року 
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Додаток 13 до Правил прийому до Українського католицького університету в 2020 році 

ПОЛОЖЕННЯ 

про апеляційну комісію 

ВНЗ «Український католицький університет» 

 

 

Це положення регламентує вимоги щодо розгляду апеляцій вступників на результати 

вступних випробувань при вступі на навчання до ВНЗ «Український католицький університет» 

(далі – Університет). 

Це положення розроблене Приймальною комісією ВНЗ «Український католицький 

університет» (далі – Приймальна комісія) відповідно до до законодавства України, Умов 

прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених у Міністерстві освіти і науки 

України та зареєстрованих у Міністерстві  юстиції  (далі  –   Умови   прийому),   Правил   

прийому  до    ВНЗ 

«Український католицький університет» (далі – Правила прийому), Статуту університету та 

положення про Приймальну комісію. 

 

І. Загальні положення 

1.1. Апеляційна комісія ВНЗ «Український католицький університет» створюється для 

вирішення спірних питань та розгляду апеляцій вступників щодо результатів їх вступних 

випробувань на навчання для здобуття освітньо- кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «магістр». 

Апеляційна комісія є функціональним підрозділом Приймальної комісії університету. 

Апеляційна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості 

відповідно до законодавства України, Умов прийому до вищих навчальних закладів України, 

затверджених у Міністерстві освіти і науки та зареєстрованих у Міністерстві юстиції (далі – 

Умови прийому), Правил прийому до ВНЗ «Український католицький університет» (далі – 

Правила прийому), Статуту університету, положення про Приймальну комісію та положення 

про апеляційну комісію. 

1.2. Положення про апеляційну комісію затверджується наказом Ректора ВНЗ 

«Український католицький університет» 

1.3. Під час розгляду апеляційних заяв щодо результатів апеляційною комісією 

встановлюється об’єктивність оцінювання відповідей заявників і здійснюється перевірка 

правильності визначення результату вступника під час складання вступних випробувань. 

1.4. Порядок подання і розгляду апеляцій оприлюднюється шляхом розміщення на веб-

сайті університету та інформаційному стенді Приймальної комісії до початку вступних та 

фахових вступних випробувань. 

1.5. Контроль за роботою апеляційної комісії здійснює Приймальна комісія університету, 

яка розглядає та затверджує на своїх засіданнях звіти та рішення апеляційної комісії. 

 

ІІ. Склад апеляційної комісії 

2.1. Склад   апеляційної  комісії  затверджується   наказом   Ректора,  який видається за 

три місяці до початку прийому документів. 

2.2. До складу апеляційної комісії входять: 

- голова апеляційної комісії; 

- члени апеляційної комісії. 

2.3. Головою апеляційної комісії призначається один з проректорів університету. 

Голова апеляційної комісії несе персональну відповідальність за організацію роботи 

апеляційної комісії, своєчасний та об’єктивний розгляд апеляційних заяв щодо результатів, 

ведення справ, дотримання встановленого порядку збереження документів і конфіденційної 

інформації. 

2.4 Склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково- педагогічних 

працівників Університету та вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є 
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членами предметних екзаменаційних комісій, фахових атестаційних комісій та комісій для 

проведення співбесід. 

2.5. До роботи у складі апеляційної комісії не дозволяється залучати осіб, діти яких 

вступають до університету у поточному році. 

2.6. Склад апеляційної комісії щорічно поновлюється не менше ніж на третину. 

2.7. Рішення апеляційної комісії оформлюється протоколом, який підписується 

головою і членами комісії. 

2.8. Термін повноважень апеляційної комісії становить один рік. 

2.9. Оплата праці членів апеляційної комісії, які не є працівниками Університету, 

проводиться за нормами погодинної оплати праці за фактично відпрацьований час відповідно 

до затверджених нормативно-правових актів. 

 

ІІІ. Порядок подання апеляцій вступниками 

3.1. Вступник має право подати апеляцію щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), 

отриманої на вступному випробуванні у ВНЗ «Український католицький університет». 

3.2. Апеляція повинна бути обґрунтованою і подається до Приймальної комісії особисто 

вступником у вигляді заяви на ім’я голови Приймальної  комісії тільки у письмовій формі. 

У заяві подається прізвище, ім’я та по батькові, номер екзаменаційного листа 

(посвідчення), назва предмету, з якого проводитиметься апеляція, та суть спірного питання. 

3.3. Вступник, який претендує на перегляд оцінки, отриманої на вступному 

випробуванні, повинен пред’явити документ, що посвідчує його особу. 

3.4. Апеляційні заяви від інших осіб, в тому числі родичів вступників, не приймаються й 

не розглядаються. 

3.5. Апеляційні заяви приймають від вступників, як правило, в день оголошення 

результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після їх оголошення. 

3.6. У випадках, коли вступник у зазначені терміни не звернувся з апеляцією до 

Приймальної комісії університету, виставлена оцінка є остаточною. 

3.7. Апеляційною комісією не розглядаються апеляції щодо результатів вступних 

випробувань, які проводилися у формі співбесіди. 

3.8. Предметом апеляції не можуть бути результати сертифікатів зовнішнього 

незалежного оцінювання. 

 

IV. Порядок роботи апеляційної комісії 

4.1. Апеляція вступника розглядається, як правило, в його присутності на засіданні 

апеляційної комісії в день її подання, але не пізніше наступного дня після її подання. 

Присутність батьків вступника під час розгляду апеляції не забороняється. 

Присутність сторонніх осіб на засіданні апеляційної комісії можлива лише з дозволу 

голови Приймальної комісії університету. 

4.2. При поданні апеляції вступнику в усній формі повідомляється дата, час і місце 

розгляду апеляції, на яке він запрошується особисто. 

4.3. Під час апеляції ідентифікуються: 

- титульна сторінка і письмова екзаменаційна робота та відповіді вступника; 

- апеляційна відомість. 

Якщо вступне випробування проводилося за тестовими технологіями, то ідентифікується 

також і талон відповідей. 

4.4. Під час апеляції розглядаються лише відповіді (талон відповідей) та апеляційна 

відомість, у якій зазначені відповіді вступника. 

4.5. Спірні питання, які виникли у вступника, обговорюються членами апеляційної 

комісії у його присутності. 

4.6. Додаткове опитування вступника при розгляді апеляції, не допускається. За 

результатами апеляції оцінка вступника не може бути зменшена, а лише збільшена або 

залишена без змін. 
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4.7. Під час розгляду апеляції члени апеляційної комісії протоколюють усі свої 

зауваження та висновки щодо оцінювання роботи вступника. 

4.8. Результатом розгляду апеляції є прийняття апеляційною комісією одного з двох 

рішень: 

- попереднє оцінювання вступного випробування відповідає рівню і якості виконаної 

роботи та не змінюється; 

- попереднє оцінювання вступного випробування не відповідає рівню і якості виконаної 

роботи та збільшується до … балів (вказується нова оцінка відповідно до прийнятої 

системи оцінювання результатів вступних випробувань). 

4.9. Рішення апеляційної комісії приймаються простою більшістю голосів від загального 

складу комісії. У разі рівної кількості голосів «за» та «проти» приймається рішення, яке 

підтримав голова комісії. 

4.10. Рішення апеляційної комісії підтверджується підписами її членів в журналі 

реєстрації заяв, поданих для розгляду апеляцій, та апеляційній відомості. Факт ознайомлення з 

рішенням апеляційної комісії вступник підтверджує своїм підписом. 

У разі відсутності вступника на засіданні апеляційної комісії або відмови з рішенням, 

голова апеляційної комісії здійснює відповідний запис у висновках 

апеляційної комісії. 

4.11. Рішення апеляційної комісії набирає чинності після затвердження його 

Приймальною комісією Університету. 

4.12. Якщо в результаті розгляду апеляції апеляційна комісія приймає рішення про 

зміну результатів вступного випробування, нова оцінка знань вступника виставляється цифрою 

та прописом спочатку й висновках апеляційної комісії, а потім вносяться відповідні зміни до 

екзаменаційної відомості та екзаменаційного листка вступника. Кожна нова оцінка вступного 

випробування, як в екзаменаційній відомості, так і в екзаменаційному листі підписується 

головою апеляційної комісії. 

4.13. Висновки апеляційної комісії зберігаються у справах Приймальної комісії 

поточного року. 

4.14. Щорічна робота апеляційної комісії закінчується звітом, який затверджується на 

підсумковому засіданні Приймальної комісії. 

 

 

Положення розглянуте і схвалене на засіданні Приймальної комісії 

Протокол № 5 від 6 квітня 2015р. 
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Додаток 14 до Правил прийому до Українського католицького університету в 2020 році 

 

Правила внутрішнього розпорядку в Колегіумі 

Загальні правила поселення та виселення студентів 

 

Колегіум призначається для реалізації освітньо-формаційної програми «Християнська 

духовність у постмодерній добі», котра включає проживання студентів денної форми навчання на 

термін тривання академічного року (від початку вересня до останнього дня екзаменаційної сесії у 

червні). Місце для проживання в Колегіумі надається студентові лише на період навчання та 

екзаменаційної сесії. В період літнього семестру Колегіум може використовуватися для 

проживання учасників літніх шкіл, семінарів, конференцій та інших заходів УКУ. 

Щоби отримати місце проживання в Колегіумі, необхідно пройти конкурсний відбір та 

бути зарахованим на освітньо-формаційну програму «Християнська духовність у постмодерній 

добі». 

Для можливості проживання в Колегіумі абітурієнт у день подачі оригіналів документів у 

приймальну комісію, проходить консультацію з представниками Колегіуму та заповнює онлайн-

анкету встановленого зразка.  

Заповнені онлайн-анкети розглядаються адміністрацією Колегіуму. Список студентів, які 

мають право на участь у освітньо-формаційній програмі, а відтак проживання в Колегіумі, 

публікується на сайті Колегіуму та вступної комісії до 25 серпня. 

При поселенні студентів у Колегіум УКУ укладається угода на проживання строком на 

один навчальний рік, у якій передбачається виконання «Правил внутрішнього розпорядку в 

Колегіумі», збереження матеріальних цінностей та відшкодування збитків нанесених майну. 

При виборі студентів на участь у освітньо-формаційній програмі Колегіуму, основним 

критерієм є мотивація студента, перевага також надається таким категоріям студентів: особи з 

віддалених областей; сироти; напівсироти; особи з багатодітних сімей та люди з особливими 

потребами. За погодженням маґістра, секретар Колегіуму готує списки студентів на поселення в 

Колегіум, який затверджується наказом ректора УКУ. 

Особа, яка поселяється в Колегіум, протягом першого тижня проживання має пройти 

інструктаж з техніки безпеки та бути добре обізнаною з «Правилами внутрішнього розпорядку в 

Колегіумі». Інструктаж здійснює інженер з охорони праці УКУ. Проходження інструктажу 

підтверджується особистим підписом студента в спеціальному журналі. Протягом першого тижня 

після поселення, студент, разом з іншими мешканцями кімнати, повинні подати підписаний «Акт 

прийому-передачі майна», у котрому фіксується стан кімнати на момент заселення. 

При виселенні студентів, приймається кімната, а не ліжко-місце. Як правило, студенти 

виселяються разом. У випадку виселення одного з мешканців кімнати присутність інших 

обов’язкова. Студенти, які залишаються в кімнаті письмово погоджують недоліки, які повинні 

бути виправлені. Якщо кімната прийнята працівниками господарського відділу – студенти здають 

ключі та картки- перепустки комісії, яка приймає кімнати. 

Після здачі кімнати студент не може залишатися на ночівлю у зданій кімнаті. Він може 

скористатися можливістю проживання в гостьових кімнатах (5 поверх) Колегіуму. 

Тривалість освітньо-формаційної програми «Християнська духовність у пост-модерній 

добі» - 1 навчальний рік. 
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Додаток 15 до Правил прийому до Українського католицького університету в 2020 році 

 

Правила прийому до аспірантури вищого навчального закладу 

«Український католицький університет» 

у 2020 році 

 

I. Загальні положення 

1. Вищий навчальний заклад «Український католицький університет» 

оголошує прийом на підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів за 

ступенем доктора філософії за денною формою навчання за спеціальностями: 

032 – Історія та археологія 

041 – Богослов’я 

1.2. Правила прийому до аспірантури розроблені Приймальною комісією ВНЗ 

«Український католицький університет» (далі – Приймальна комісія) відповідно до 

Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2020 році (далі – Умов 

прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року 

№ 1285 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 грудня 2019 року за 

номером №1192/34163 та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 

23 березня 2016 р. № 261: «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів 

вищої освіти ступенів доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних 

закладах (наукових установах)». 

1.3. До вищого навчального закладу «Український католицький університет» 

приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які 

проживають на території України на законних підставах, мають відповідний 

освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. 

1.4. Фінансування підготовки фахівців в Університеті здійснюється за рахунок 

коштів фізичних та юридичних осіб. 

1.5. Прийом до аспірантури ВНЗ «Український католицький університет» 

здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування. 

 

ІІ. Організація прийому до вищого навчального закладу 

2.1. Організацію прийому вступників до аспірантури ВНЗ «Український 

католицький університет» здійснює відбіркова комісія, склад якої затверджений 

наказом ректора Університету.  

2.2. Усі питання, пов’язані з прийомом до аспірантури ВНЗ «Український 

католицький університет», вирішуються відбіркова комісією на її засіданнях. 

Рішення відбіркової комісії щодо вступу в аспірантуру оприлюднюються на 

офіційному веб-сайті вищого навчального закладу «Український католицький 

університет» у терміни встановлені Правилами прийому. 

2.3. Рішення відбіркової комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою 

для видання відповідного наказу керівником вищого навчального закладу. 

 

 

 

 

ІІІ. Вимоги до рівня освіти вступників 

3.1. Вищий навчальний заклад «Український католицький університет» 

здійснює прийом на навчання для здобуття ступеня доктора філософії осіб, які 
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здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), виявили 

здібності до наукової роботи та рекомендовані Вченою радою вищого навчального 

закладу (інституту, факультету) або за письмовою рекомендацією передбачуваного 

наукового керівника.  

 

IV. Терміни прийому заяв і документів, вступних випробувань, 

конкурсного відбору та зарахування на навчання 

4.1. Порядок роботи відбіркової комісії:  

понеділок-п’ятниця з 10.00-17.00 год., обідня перерва з 13.00-14.00 год. 

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання вступників проводиться у такі терміни: 

 

Етапи вступної кампанії На денне відділення 

Початок прийому заяв та документів 10 серпня 2020 року 

Закінчення прийому заяв та 

документів  

17.00 год. 

21 серпня 2020 року 

Терміни проведення вищим 

навчальним закладом вступних 

випробувань 

з 31 серпня по 11 вересня 2020 р. 

Терміни зарахування вступників не пізніше 18 вересня 2020 р. 

 

V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі 

до аспірантури вищого навчального закладу «Український католицький 

університет» 

5.1. Прийом до аспірантури проводиться за конкурсом. Не пізніше, ніж за три 

місяці до початку навчання оголошується про прийом на вакантні місця із 

зазначенням спеціальностей, терміну прийому і переліку документів необхідних до 

подання. 

Вступники для здобуття ступеня доктора філософії особисто подають такі 

документи: 

• заяву на ім’я ректора університету  

• засвідчену копію диплому про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до 

нього (нотаріально засвідчену копію). Особи, які здобули вищу освіту за 

кордоном, подають завірену копію нострифікованого диплому; 

• копію документу, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 

Закону України "Про громадянство України"); 

• копію ідентифікаційного коду; 

• копію військового квитка або посвідчення про приписку – для 

військовозобов’язаних;  
• у разі потреби документ про визнання особами органами медико-соціальної 

експертизи особою з інвалідністю. 

• дві кольорових фотокартки розміром 3х4 см; 

• особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій 

вступник працює, за винятком випускників 2020 року; 

• автобіографію в довільній формі; 

• список опублікованих наукових праць (за наявності) 
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• дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності з відгуком передбачуваного 

наукового керівника та підписом відповідного завідувача кафедри.  

• рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (факультету), 

наукової установи (за наявності). 

• міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 – С2 (за 

наявності).  

Дослідницька пропозиція – це науковий текст, підготовлений вступником до 

аспірантури, в якому обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного 

дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці 

тощо.  

Вимоги до дослідницьких пропозицій формують факультети відповідно до 

особливостей кожної обраної вступником спеціальності і затверджуються вченими 

радами факультетів.  

Оцінювання дослідницької пропозиції відбуватиметься як складова співбесіди. 

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються. 

5.2. Відбіркова комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає 

рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу до аспірантури за 

результатами розгляду дослідницької пропозиції чи поданих наукових праць з 

урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника.  

5.5. Рішенням відбіркової комісії вступник може бути не допущений до 

складання вступних випробувань за подання усіх чи окремих документів пізніше 

вказаного терміну або за невідповідності поданого наукового доробку чи 

дослідницької пропозиції, про що вступника повідомляється особисто у тижневий 

термін. 

5.6. Особам, які рішенням відбіркової комісії допущені до здачі вступних 

випробувань, надсилається повідомлення за підписом Ректора про допуск 

вступника до вступних випробувань, на основі якого надається відпустка для 

підготовки та складання іспитів згідно чинного законодавства України. 

 

VІ. Проведення вступних випробувань 

6.1. Для проведення вступних випробувань створюються предметні комісії як 

правило, у кількості 3-5 осіб, які призначаються ректором Університету, до складу 

яких включаються доктори та кандидати наук, а до складу предметної комісії із 

наукової спеціальності і передбачувані наукові керівники. До складу предметної 

комісії з іноземної мови можуть включатися також доценти та висококваліфіковані 

викладачі, які не мають наукового ступеня та вченого звання. 

6.2.Вступники до аспірантури складають вступні іспити зі спеціальності (в обсязі 

стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності),  із врахуванням 

результатів магістерської роботи вступника на підставі її презентації, однієї із 

іноземних мов на вибір (англійської, німецької, іспанської, італійської, 

французької) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських 

рекомендацій з мовної освіти, та співбесіди щодо поданої дослідницької 

пропозиції. Іспит з іншої іноземної мови складається за рішенням  вченої ради 

Університету у разі, коли знання цієї мови необхідне для роботи  над  дисертацією. 

Вступники, які мають міжнародні сертифікати з іноземної мови, отримані 

впродовж останніх двох років, що засвідчують рівні С1 – С2, звільняються від 

складання вступного іспиту з іноземної мови. Міжнародні сертифікати рівнів С1 – 

С2 прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови. 
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Рішення про зарахування іспиту за сертифікатом приймає предметна комісія з 

іноземної мови. Це рішення оформляється відповідним протоколом вступного 

іспиту з іноземної мови. Вступник, якому відмовлено у зарахуванні іспиту за 

сертифікатом, має право складати іспит з іноземної мови на загальних підставах. 

6.3. Вага вступних іспитів становить: зі спеціальності 50% конкурсного балу, з 

іноземної мови 25% конкурсного балу, презентація магістерської роботи 15% 

конкурсного балу, співбесіда про дослідницьку пропозицію вступника – 10% 

конкурсного балу. Усі вступні іспити оцінюються за 100-бальною шкалою. У тому 

випадку, якщо вступник за вступний іспит отримав менше ніж 51 бал, то він не 

допускається до складання наступних вступних іспитів. 

6.4. Вступникам, які вступають до аспірантури (ад’юнктури) з іншої галузі знань 

(спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), за 

рішенням Приймальної комісії можуть бути призначені додаткові вступні 

випробування. Додаткові вступні випробування передують вступним іспитам з 

іноземної мови та спеціальності. Оцінювання додаткових вступних випробувань 

відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано». У тому 

випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник отримав оцінку «не 

зараховано», він не допускається до наступного вступного іспиту і позбавляється 

права брати участь у конкурсі. 

6.5. Програми вступних випробувань та критерії їх оцінювання розробляються й 

затверджуються не пізніше як за два місяці до початку прийому документів і 

оприлюднюються на веб-сайті вищого навчального закладу «Український 

католицький університет». 

6.6. Під час прийому вступного іспиту з іноземної мови заповнюються протокол 

іспиту одним із членів екзаменаційної комісії для кожного вступника окремо, за 

визначеним взірцем. Під час прийому вступного іспиту зі спеціальності та 

додаткових вступних випробовувань  заповнюється один протокол для кожного 

вступника окремо, за визначеним взірцем. 

 

VІІ. Надання рекомендацій  та наказу для зарахування 

7.1. Відбіркова комісія приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на 

навчання в аспірантурі у п’ятиденний термін, шляхом повідомлення вступників та 

оприлюднення списку рекомендованих на веб-сайті Університету. 

7.2. У разі одержання однакових оцінок переважне право при рекомендації до 

зарахування до аспірантури мають вступники: 

- рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою вищого навчального 

закладу (факультету, інституту), наукової установи; 

- які успішно закінчили магістратуру, отримавши диплом магістра з відзнакою; 

- мають наукові публікації, брали участь в олімпіадах, конкурсах, конференціях. 

7.3. Наказ про зарахування на навчання видається ректором Університету на 

підставі рішення відбіркової комісії. 
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Взірець 1 
 

ВНЗ «Український католицький університет» 

 

ПРОТОКОЛ  № ______ 

Засідання предметної екзаменаційної комісії від  

“____”__________________ р. 

Склад комісії: _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

затверджений наказом ректора університету 

№ ____ від “____” ______________ 20____ р. 

СЛУХАЛИ: 

Прийом вступного іспиту іноземної мови від 

_________________________________________________________________ 
(прізвище, ім‘я, по-батькові) 

  

На іспиті були задані питання: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Ухвалили: вважати, що     ___________________________________________ 
 (прізвище та ініціали вступника) 

склав(ла) іспит з оцінкою _________________________________ 

  

Голова екзаменаційної комісії _______________________ 

Члени екзаменаційної комісії: _______________________ 

 _______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

  
 

 

 

Взірець 2 
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ВНЗ «Український католицький університет» 

 

ПРОТОКОЛ  № ______ 

Засідання предметної екзаменаційної комісії від  “____”__________________ р. 

Склад комісії: _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

затверджений наказом ректора університету 

№ ____ від “____” ______________ 20____ р. 

СЛУХАЛИ: 

Прийом вступного іспиту від  

_________________________________________________________________ 

(прізвище, ім‘я, по-батькові) 

Зі спеціальності__________________________________________________ 

 (шифр та назва наукової спеціальності) 

та додаткових вступних випробовувань: 

______________________________________________________________________________

________________________________________________ 

На іспиті були задані питання: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

Ухвалили: вважати, що ___________________________________________ 

 (прізвище та ініціали вступника) 

склав(ла) іспити з оцінками: 

за іспит зі спеціальності_____________________________ 

за додаткові вступні випробовування_______________________________ 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Голова екзаменаційної комісії_______________________ 

Члени екзаменаційної комісії:_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 ______________________ 
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Додаток 16 до Правил прийому до Українського католицького університету в 2020 році 

  

Перелік акредитованих і неакредитованих освітніх програм  
Вищий навчальний заклад "Український католицький університет"  

(назва закладу вищої освіти) 

 

БАКАЛАВР 

Галузь знань 

Спеціальність 

(напрям підготовки) Спеціалізація 

(освітня програма) 
/може повторювати 

назву спеціальності/ 

Наявність 

акредитації 

Код   Код  
 

Назва Назва     

      
        

 

     

Гуманітарний 

факультет  

03  Гуманітарні науки 032  Історія та археологія Історія (Artes Liberales) акредитовано 
        

03  Гуманітарні науки 034  Культурологія Культурологія (Artes Liberales) акредитовано 
        

03  Гуманітарні науки 035  Філологія Філологія (Artes Liberales) акредитовано 
        

     

Факультет наук 

про здоров’я  

05 
 Соціальні та 

053 
 

Психологія Психологія  
акредитовано 

 
поведінкові науки 

  
       

23  Соціальна робота 231  Соціальна робота Соціальна робота акредитовано 

     
Факультет 

прикладних наук  

12 
 Інформаційні 

122 
 Комп’ютерні науки  Комп’ютерні науки  акредитовано 

 
технології 

  
 

 

    
 

 
       

12 
 Інформаційні 

124 
 Системний аналіз 

Інформаційні технології та бізнес-

аналітика 

 
 

технології 
  

 
    

      

     
Факультет 

суспільних наук  

05 
 Соціальні та 

054 
 

Соціологія Соціологія  
акредитовано 

 
поведінкові науки 

  
       

08  Право 081  Право Право  

05 
 Соціальні та 

052 
 

Політологія Етика-Політика-Економіка 
 

 
поведінкові науки 

 
      

     

Філософсько-

богословський 

факультет  

04  Богослов’я 041  Богослов’я 
Богослов’я  акредитовано 

      

 

Магістр  

Галузь знань 

Спеціальність 

(напрям підготовки) Спеціалізація 

(освітня програма) 
/може повторювати 
назву спеціальності/ 

Наявність 

акредитації 

Код   Код  
 

Назва Назва     

      
        

     

 

Гуманітарний 

факультет  

03  Гуманітарні науки 032  Історія та археологія Історія акредитовано 

     

 

Факультет наук 

про здоров’я  

05  

Соціальні та 

поведінкові науки 053  Психологія  

Клінічна психологія з основами 

когнітивно-поведінкової терапії акредитовано 

05  
Соціальні та 
поведінкові науки 053  Психологія  

Клінічна психологія з основами 
психодинамічної терапії  
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22 Охорона здоров’я 227 
Фізична терапія, 
ерготерапія Фізична терапія та ерготерапія акредитовано 

23  Соціальна робота 231  Соціальна робота Технології та інновації в соціальній роботі акредитовано 
        

     

Факультет 

прикладних 

наук  

12 
Інформаційні 
технології 122 Комп’ютерні науки Науки про дані акредитовано 

     
Факультет 

суспільних наук  

06 
 Журналістика 061  Журналістика Журналістика акредитовано 
     

06  Журналістика 061  Журналістика Медіа-комунікації акредитовано 
        

07 
 Управління та 

073 
 

Менеджмент 

Інновації та  

 
адміністрування 

 
підприємництво 

акредитовано 
      

07 
 Управління та 

073 
 
Менеджмент 

Управління персоналом та  

 
адміністрування 

 
організаційний розвиток 

акредитовано 
      

07 

 Управління та 

073 

 

Менеджмент Бізнес-адміністрування 

 

 
адміністрування 

 акредитовано 
       

07 

 Управління та 

073 

 

Менеджмент Управління технологіями 

 

 
адміністрування 

 акредитовано 
       

07 
 Управління та 

073 
 
Менеджмент Менеджмент маркетингової діяльності» 

 
 
адміністрування 

  
       

 
Управління та 

  Управління 
неприбутковими 

організаціями 

акредитовано 07 073 Менеджмент 
адміністрування    

    

28 

Публічне у правління 

та 
281 

Публічне управління Публічне управління акредитовано 

адміністрування та адміністрування та адміністрування 
 

   

 

 

08 

 Право 081 Право Права людини акредитовано 

Філософсько-богословський факультет  

 
04 

 
Богослов’я 041 Богослов’я Богослов’я акредитовано 

 
04 

 
Богослов’я 041 Богослов’я 

Християнська педагогіка та організація 
дозвілля акредитовано 

 

 

 

 

 

 

 


