Правила прийому до вищого навчального закладу
«Український католицький університет»
у 2017 році
І. Загальні положення
1.1. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:
відбіркова комісія – структурний підрозділ приймальної комісії, який
виконує її окремі функції в структурному підрозділі вищого навчального
закладу або у відокремленому структурному підрозділі вищого навчального
закладу;
вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до
здобуття вищої освіти, що проводиться у формі зовнішнього незалежного
оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмету (предметів),
творчого конкурсу, фахового випробування, презентації дослідницьких
пропозицій чи досягнень тощо;
вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку
рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмету;
вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі на
навчання до вищого навчального закладу;
Єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) –
автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та
захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів
освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;
конкурсна пропозиція (конкурс) – пропозиція вищого навчального закладу
(відокремленого структурного підрозділу вищого навчального закладу,
структурного підрозділу вищого навчального закладу, який знаходиться в
іншому населеному пункті, аніж місцезнаходження вищого навчального
закладу) для прийому вступників на певний рівень вищої освіти, спеціальність
(напрям підготовки, одну або декілька спеціалізацій, освітніх програм,
нозологій, мов, музичних інструментів тощо в межах спеціальності), форму
навчання, курс, строк навчання, на основі здобутого освітнього рівня або
ступеню (освітньо-кваліфікаційного рівня): розрізняють відкриті, закриті та
небюджетні конкурсні пропозиції;
конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять
результати вступних випробувань та інших показників, що обраховується
відповідно до Правил прийому до ВНЗ «Український католицький університет»
для осіб, що вступають для здобуття відповідного ступеня (освітньокваліфікаційного рівня) вищої освіти. Конкурсний бал при розрахунках
округлюється з точністю до 0,001.
конкурсний відбір – процедура відбору вступників для здобуття вищої
освіти незалежно від форми власності вищого навчального закладу та джерел
фінансування навчання на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів та
(в разі їх використання) пріоритетностей заяв вступників відповідно до цих
Умов (на конкурсній основі);
конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з
якого враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання до вищого
навчального закладу;
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рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю
зарахування на навчання за конкурсною пропозицією, що формується
відповідно до цих Правил прийому до ВНЗ «Український католицький
університет»;
співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку
рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів), за
результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику
рекомендації до зарахування;
технічна помилка – помилка, яка допущена уповноваженою особою
приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв під час
внесення даних вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом
про допущену технічну помилку;
фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на
основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня (або такого, що
здобувається), яка передбачає перевірку здатності до опанування навчальної
програми певного ступеня вищої освіти на основі здобутих раніше
компетентностей.
1.2. Провадження освітньої діяльності у вищому навчальному закладі
«Український католицький університет» (далі – Університет) здійснюється
відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 527115
від 02.09.2014р., термін дії ліцензії вказаний в додатку до ліцензії, наказу
Міністерства освіти і науки України «Про результати ліцензування, акредитації
та атестації» №1415л від 10.06.2015р., №1683л від 03.07.2015р. Правила
прийому розроблені Приймальною комісією ВНЗ «Український католицький
університет» (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до
вищих навчальних закладів України в 2017 році (далі – Умов прийому),
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня
2016 року № 1236 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23
листопада 2016 року за номером №1515/29645.
1.3. Вищий навчальний заклад «Український католицький університет»
оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за ступенями
бакалавра, магістра, формами навчання відповідно до ліцензії в межах
ліцензованого обсягу (див. додаток 1).
1.4. 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 освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вважається одночасним
здобуттям ступенів бакалавра та магістра).
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Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома
чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами
підготовки), крім випадків, передбачених законодавством.
1.5.Для іногородніх вступників, які потребують поселення під час вступу,
надання місць у гуртожитку гарантовано. Умови поселення студентів до
гуртожитку визначено «Правилами внутрішнього розпорядку в Колегіумі»
(див. додаток 14).
1.6. 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
вищого навчального закладу, затвердженим вченою радою ВНЗ «Український
католицький університет» у відповідності до Положення про приймальну
комісію вищого навчального закладу, 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
приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті вищого
навчального закладу, 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 освітньокваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста;
особи, які здобули ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліста) або магістра – 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 2017 р. (див. додаток 15)).
2.2. 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.
2.3. Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які
здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, можуть
прийматись на другий (третій) курс або на перший курс (зі скороченим
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терміном навчання). у порядку переведення та поновлення в межах вакантних
місць ліцензованого обсягу (див. додаток 3). Для здобуття ступеня за іншою
спеціальністю особи можуть прийматись на другий або старші курси.
2.4. Відраховані здобувачі вищої освіти ступеня бакалавра мають право
бути поновленими для здобуття за індивідуальною програмою освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за тією самою або спорідненою в
межах галузі знань спеціальністю у тому самому або іншому вищому
навчальному закладі.
2.5. Особливості прийому до вищих навчальних закладів осіб, які
проживають на тимчасово окупованій території, або переселилися з неї після 01
січня 2017 року визначаються Порядком прийому для здобуття вищої та
професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій
території України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України
24 травня 2016 № 560, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31
травня 2016 р. за № 795/28925.
2.6. Особливості прийому до вищих навчальних закладів осіб, місцем
проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період
її проведення), або переселилися з неї після 01 січня 2017 року визначається
Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб,
місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції
(на період її проведення), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки
України 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 1 липня 2016 р. за № 907/29037.
2.7.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.
2.8.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. Конкурсний відбір
3.1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за
результатами вступних випробувань:
для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на
основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного
оцінювання, вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами
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випадках (див. розділ ІІІ, п. 3.4). У 2017 році приймаються сертифікати
зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 років;
для вступу на навчання на старші курси для здобуття ступеня бакалавра на
основі диплома молодшого спеціаліста – у формі співбесіди, за умови ліквідації
академічної різниці.
для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого
ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти – у формі іспиту з
іноземної мови та фахових вступних випробувань (див. розділ VІІ).
3.2.Особа може вступити до вищого навчального закладу для здобуття
ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного
рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за
умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з
урахуванням середнього бала відповідного диплома (див. додаток 4).
3.3. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який
розраховується відповідно до цих Правил прийому (див. додаток 5; розділ VІІ,
п. 7.10).
3.4. Спеціальні права щодо участі у конкурсному відборі при вступі для
здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти мають особи:
 визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту", які мають право на зарахування за співбесідою;
 особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад
(за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту
населення) мають право на зарахування за співбесідою;
 особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які
захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність
України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім
військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному
відповідними положеннями про проходження військової служби
громадянами України беруть участь у конкурсному відборі тільки
за результатами вступних іспитів та зовнішнього незалежного
оцінювання 2016 року або тільки зовнішнього незалежного
оцінювання 2017 року;
 діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх
числа мають право на участь у конкурсному відборі тільки за
результатами вступних іспитів та зовнішнього незалежного
оцінювання 2016 року або тільки зовнішнього незалежного
оцінювання 2017 року;
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 особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що
можуть бути перешкодою для проходження громадянами
зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом
Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони
здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому
в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880
беруть участь у конкурсному відборі тільки за результатами
вступних іспитів та зовнішнього незалежного оцінювання 2016
року або тільки зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року;
 особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані)
після 30 листопада 2016 року мають право на участь у
конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів та
зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року або тільки
зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року;
 громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення
антитерористичної операції (на період її проведення) або
переселилися з неї після 1 січня 2017 року беруть участь у
конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або
зовнішнього незалежного оцінювання до вищих навчальних
закладів на території Луганської і Донецької областей та
переміщених вищих навчальних закладів, визначених відповідно
до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної
освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення
антитерористичної операції (на період її проведення),
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №
697 від 21 червня 2016 року, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 01 липня 2016 р. за № 907/29037;
 громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій
території або переселилися з неї після 1 січня 2017 року беруть
участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів
та/або зовнішнього незалежного оцінювання під час вступу до
уповноважених вищих навчальних закладів, визначених
відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та
професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово
окупованій
території
України,
затвердженого
наказом
Міністерства освіти і науки України № 560 від 24 травня 2016
року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня
2016 року за № 795/28925.
ІV. 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 контракту, зокрема за кошти грантів,
які отримав (отримала) вищий навчальний заклад (наукова установа) на
проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).
V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та
зарахування на навчання
Терміни прийому заяв і документів, вступних випробувань,
конкурсного відбору та зарахування на навчання
5.1. Порядок роботи Приймальної комісії:
липень – понеділок-п’ятниця з 10.00-18.00 год., обідня перерва з 13.0014.00 год., 29 липня з 10.00-16.00 год. Серпень – понеділок-п’ятниця з 10.0018.00 год., обідня перерва з 13.00-14.00 год. 5 серпня з 10.00-16.00 год.,
12 серпня – з 10.00-16.00 год. Вересень – 25 вересня по 29 вересня з 10.0018.00 год., обідня перерва з 13.00-14.00 год.
5.2. 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
Початок прийому заяв та
документів
Закінчення прийому заяв та
документів від осіб, які мають
право складати вступні
випробування, що проводить
вищий навчальний заклад
Закінчення прийому заяв та
документів від осіб, які не
складають вступних
випробувань
Терміни проведення вищим
навчальним закладом вступних
випробувань
Терміни проведення вищим
навчальним закладом співбесід

Вступники на основі
повної загальної середньої освіти
12 липня 2017 року

18.00 год.
20 липня 2017 року

18.00 год.
26 липня 2017 року

21 липня – 26 липня 2017 року
21 липня – 23 липня 2017 року
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Терміни оприлюднення
рейтингового списку вступників
на місця за кошти фізичних та
юридичних осіб (див. розділ Х
п. 10.3.)

перший - не пізніше 12.00 год.
1 серпня 2017 року
другий - не пізніше 12.00 год.
5 серпня 2017 року
третій - не пізніше 18.00 год.
7 серпня 2017 року

Вибір вступниками місця
навчання на місця за кошти
фізичних та юридичних осіб

до 18.00 год.
10 серпня 2017 року

Зарахування вступників*

12 серпня 2017 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.
5.3. 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 освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, здобутого за
спорiдненою чи іншою спеціальністю проводиться у такі терміни:
Етапи вступної
кампанії

Денна форма навчання

Початок прийому заяв та
документів

3 липня 2017 року

Закінчення прийому заяв
та документів

18.00 год.
24 липня 2017 року

Терміни проведення
вищим навчальним
закладом вступних
випробувань
Вибір вступниками місця
навчання на місця за
кошти фізичних та
юридичних осіб

з 25 липня 2017 року
по 31 липня 2017 року
(можуть проводитися
в декілька сесій)
до 18.00 год.
10 серпня 2017 року
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Терміни зарахування
вступників

не пізніше 12 серпня 2017 року

5.4. 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 проводиться у такі терміни:
Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Початок прийому заяв та
документів

3 липня 2017 року

Закінчення прийому заяв
та документів

16.00 год.
29 липня 2017 року

Терміни проведення
вищим навчальним
закладом вступних
випробувань
Вибір вступниками місця
навчання на місця за
кошти фізичних та
юридичних осіб
Терміни зарахування
вступників*

з 7 липня 2017 року
по 7 серпня 2017 року
(можуть проводитися
в декілька сесій)

до 18.00 год.
10 серпня 2017 року

12 серпня 2017 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.
5.5. 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.
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Етапи додаткового набору
Прийом заяв та документів
Терміни проведення вищим
навчальним закладом вступних
випробувань
Зарахування вступників

Денна форма навчання
25-26 вересня 2017 року
27-28 вересня 2017 року

29 вересня 2017 року

VІ. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному
відборі до вищих навчальних закладів
6.1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною
формою навчання, крім осіб, які мають спеціальні права на участь у
конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної
загальної середньої освіти, передбачені пунктом 3.4 розділу ІІІ цих Правил
мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або
громадянстві вступника в документі, що посвідчує особу, та у сертифікаті
зовнішнього незалежного оцінювання, з 12 до 26 липня включно подають заяви
тільки в електронній формі.
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
3.4 розділу ІІІ цих Правил і бажають скористатися цими правами, подають
заяви в паперовій формі.
Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі.
Подання заяв на конкурсні пропозиції, для участі в конкурсі на місця за
кошти фізичних або юридичних осіб, не обмежується в кількості.
6.2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення
електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією
вищого навчального закладу згідно з Порядком подання та розгляду заяв в
електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних
закладів України в 2017 році, затвердженим наказом МОН від __ жовтня 2016
року № ХХХХ.
ВНЗ «Український католицький університет» створює консультаційні
центри при приймальній комісії для надання допомоги вступникам при поданні
заяв в електронній формі.
6.3. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до
приймальної комісії ВНЗ «Український католицький університет». Факт
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подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою
особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.
6.4. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням
спеціальності (напряму підготовки, спеціалізації, освітньої програми, нозології,
мови) та форми навчання.
6.5. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє
особисто в оригіналі:
документ, що посвідчує особу та громадянство (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");
свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта;
військовий
квиток
або
посвідчення
про
приписку
–
для
військовозобов’язаних;
документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній
(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);
документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за
результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти,
зарахування за співбесідою.
Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України
або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, а також вступники, які
проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не
здійснюють свої повноваження або переселилися з неї після 01 січня 2017 року,
подають документи з урахуванням особливостей, передбачених відповідно до
норм абзаців дев’ятого - десятого пункту 3.4 розділу ІІІ Правил.
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.
6.6. 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");
копію свідоцтва про народження – для осіб, які за віком не мають
паспорта;
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копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія
додатку до нього;
копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання
(для вступників на основі повної загальної середньої освіти) з роздрукованими
балами ЗНО;
чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку
персональних даних.
6.7. Копії документів, що засвідчують спеціальні права особи на участь у
конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної
загальної середньої освіти, передбачені пунктом 3.4 розділу ІІІ 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.
6.8. Вступники, на старші курси для здобуття ступеня бакалавра на
основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра
здобутого за спорiдненою чи іншою спеціальністю подають заяву про вступ за
обраним напрямом та формою навчання. 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 (паспорт громадянина
України, або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, або інший
документ, який засвідчує особу і громадянство);
документ державного зразка про раніше здобутий (освітньокваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.
6.9.До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до
нього, за особистим вибором оригінали або копії;
копію документа, що посвідчує особу та громадянство (1,2,11 (сторінки
прописки);
копію ідентифікаційного коду;
копію військового квитка або приписного свідоцтва (для хлопців);
чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см.
Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це зумовлено
особливими умовами зарахування за відповідними напрямами, установленими
законодавством, у терміни, визначені для прийому документів, не пізніше
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терміну для прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування
вступників до зарахування.
6.10. 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.
6.11. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання
спеціальних прав щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття
вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти та спеціальних прав на
здобуття вищої освіти.
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).
6.12. 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.
6.13. Вступники на навчання на здобуття ступеня магістра подають
заяву про вступ за обраною спеціальністю, освітньою програмою. 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 ((відповідно до статті 5
Закону України "Про громадянство України") паспорт громадянина України
або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, або інший документ,
який засвідчує особу і громадянство);
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документ державного зразка про раніше здобутий освітньокваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
6.14.До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
диплом державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень
бакалавра, спеціаліста, магістра за особистим вибором оригінали або копії;
копію документа, що посвідчує особу та громадянство (1, 2, 11 (сторінки
прописки);
копію ідентифікаційного коду;
копію військового квитка або приписного свідоцтва (для хлопців);
шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см.
Для вступу на здобуття ступеня магістра за спеціальністю 032 – Iсторія та
археологія вступники додатково подають науково-практичний доробок
(дипломи переможця чи учасника Міжнародних та Всеукраїнських науковопрактичних конференцій, наукові публікації, сертифікати учасника курсів,
тренінгів, посвідчення про досвід практичної роботи в обраній галузі).
Для вступу на здобуття ступеня магістра за спеціальністю 231 – Соціальна
робота: освітньою програмою – Соціальна педагогіка 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).
Для вступу на 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).
Для вступу на 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 фахового вступного
екзамену.
Вступники на навчання на 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).
Вступники на навчання на здобуття ступеня магістра за спеціальністю 061
– Журналістика: освітньою програмою - Медіа-комунікації додатково
подають мотиваційний лист (не більше двох сторінок друкованого тексту
формату А4), засвідчений підписом абітурієнта, у якому слід сформулювати
своє розуміння професій медіадослідника, медіааналітика і журналіста нових
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медій; пояснити власну зацікавленість в навчанні на магістерській програмі з
медіакомунікацій та окреслити професійні плани на майбутнє.
Вступники на навчання на здобуття ступеня магістра за спеціальністю 074
- 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.
Вступники на навчання на здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081
– Право: освітньою програмою – Права людини вступники додатково
подають мотиваційне есе англійською мовою на тему: «Do the Human Rights
Matter in Real Legal Professional Life? (Reasoning My Application to the UCU
LL.M Program in Human Rights)». Формальні вимоги до оформлення есе: обсяг –
1 000 слів, шрифт Times New Roman 14 pt, чорний, 1.5 міжрядковий інтервал, а
також параметри сторінки: ліве, верхнє, нижнє – 20 мм, праве – 15 мм,
форматування по ширині рядка. Мотиваційне есе, яке виконано з
недотриманням формальних вимог, оцінюватися не буде.
Вступники на навчання на здобуття ступеня магістра за спеціальністю 227
- Фізична реабілітація: освітньою програмою Ерготерапія вступники
додатково подають мотиваційне есе (див. програму фахової співбесіди) на
тему: «Чому я бажаю бути ерготерапевтом?». Вимоги до оформлення есе: не
більше 7000 знаків з пробілами, шрифт Times New Roman 14 pt чорний, 1.5
міжрядковий інтервал, параметри сторінки: ліве, верхнє, нижнє 20 мм, праве 15
мм, форматування по ширині рядка). Мотиваційне есе, яке не відповідає
технічним параметрам, оцінюватися не буде.
Вступники на навчання на здобуття ступеня магістра за спеціальністю 227
- Фізична реабілітація: освітньою програмою Фізична терапія вступники
додатково подають мотиваційне есе (див. програму фахової співбесіди) на
тему: «Чому я бажаю бути фізичним терапевтом?». Вимоги до оформлення есе:
не більше 7000 знаків з пробілами, шрифт Times New Roman 14 pt чорний, 1.5
міжрядковий інтервал, параметри сторінки: ліве, верхнє, нижнє 20 мм, праве 15
мм, форматування по ширині рядка). Мотиваційне есе, яке не відповідає
технічним параметрам, оцінюватися не буде.
Вступники на навчання на здобуття ступеня магістра за спеціальністю 122
– Комп’ютерні науки, освітньою програмою – Науки про дані додатково
подають рекомендаційний лист від особи, що може оцінити професійний рівень
вступника (працедавець, викладач, колега).
Вступники на навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
магістра за спеціальністю 073 – Менеджмент, освітньою програмою:
Інновації та підприємництво додатково подають мотиваційне есе
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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 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
mdumanskyi@lvbs.com.ua персонально особами, які надають рекомендації.
Вступники на навчання на 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,
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
ilepska@lvbs.com.ua персонально особами, які надають рекомендації.
Вступники на навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
магістра за спеціальністю 073 – Менеджмент, освітньою програмою: Бізнесадміністрування 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
isvityashchuk@lvbs.com.ua персонально особами, які надають рекомендації.
Вступники на навчання на 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
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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
amarkuts@lvbs.com.ua персонально особами, які надають рекомендації.
Вступники на навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
магістра за спеціальністю 073 – Менеджмент, освітньою програмою:
Управління неприбутковими організаціями додатково подають мотиваційне
відео на тему «Не байдуже!», 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.
6.15.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.
6.16. 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
результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після
завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових
списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті вищого навчального
закладу на підставі даних, внесених до Єдиної бази.
6.17. Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником
лише один раз (виконання вимог до зарахування).
6.18. Перелік документів для вступу до аспірантури визначено у Правилах
прийому до аспірантури вищого навчального закладу «Український
католицький університет» у 2017 році (див. додаток 15).
6.19. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною
ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми
(напряму підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав
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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.
6.20. 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 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.
6.21. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про вищу
духовну освіту, виданий вищим духовним навчальним закладом до 06 вересня
2014 року, обов’язковим є подання Свідоцтва про державне визнання
документа про вищу духовну освіту або рішення вченої ради ВНЗ
«Український католицький університет» щодо визнання зазначених документів
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.

VІІ. Організація та проведення конкурсного відбору
7.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої
освіти вступають на перший курс бакалаврату до Університету, зараховуються
бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року з
відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Правилами прийому до
ВНЗ «Український католицький університет» (див. додаток 5).
Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат зовнішнього
незалежного оцінювання з мови, оцінки з якої виставлені в документі про
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень або складають вступний іспит з
урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних
працівників, які є членами предметних (атестаційних) комісій.
Проведення співбесіди для вступників, які мають право на участь у
конкурсі за результатами співбесіди регулюються положенням про
проведенням співбесіди у ВНЗ «Український католицький університет» (див.
додаток 12).
7.2. Конкурсний бал розраховується:
для вступу на перший курс бакалавра на основі повної загальної середньої
освіти за формулою:

19

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ,
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), ОУ – бал за особливі успіхи у навчанні
для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності
(спеціалізації), зазначені у пунктах 7.4-7.5 цього розділу.
Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5 встановлюються вищим
навчальним закладом з точністю до 0,01: К1, К2, К3 встановлюються на рівні не
менше 0,2 кожний; К4 не може перевищувати 0,1; К5 не може перевищувати
0,05. Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5 для кожної конкурсної пропозиції
має дорівнювати 1 (див додаток 5).
Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5бальною 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 (див додаток 8).
7.3. Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у
міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений Міністерством освіти і
науки, чемпіонам і призерам Олімпійських, Параолімпійських і
Дефлімпійських ігор зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних
випробувань за вибором вступника.
7.4. Призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових
предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України, додатково
нараховуються бали за умови вступу на напрями, для яких профільним є
вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами.
Величина додатково нарахованих балів встановлюється:
– особам, нагородженим дипломами I ступеня – 10 балів (0,05х200);
– особам, нагородженим дипломами IІ ступеня – 8 балів (0,04х200);
– особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня – 6 балів (0,03х200);
Додатково нараховуються бали лише за однією з перелічених вище
підстав.
7.5. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів до конкурсного бала
при вступі на основі повної загальної середньої освіти додатково
нараховуються бали за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для
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яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами,
у тому числі:
українська мова та література – при вступі на освітню програму
«Соціальна педагогіка», «Філологія»;
біологія – при вступі на спеціальність «Психологія»;
історія – при вступі на спеціальність «Історія», «Соціологія»,
«Богослов’я», «Культорологія»;
математика – при вступі на спеціальність «Комп’ютерні науки та
інформаційні технології».
Призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науководослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України додатково
нараховуються бали відповідно до секції, по якій вступник брав участь у
конкурсі-захисті.
Секція

Відділення мовознавства
Базова
Шифр та
Напрям і код підготовки
дисципліна
галузь знань (спеціальність)

Українська
Українська
мова і
мова
література

23 – Соціальна
робота

Українська
Українська
мова і
мова
література

03 –
Гуманітарні
науки

231 – Соціальна робота

035 – Філологія

Відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства
Секція

Базова
дисципліна

Шифр та
галузь знань

Напрям і код підготовки
(спеціальність)

Українська
Українська
мова і
література
література

03 –
Гуманітарні
науки

035 – Філологія

Світова
література

Українська
мова і
література

03 –
Гуманітарні
науки

035 – Філологія

Російська
література

Українська
мова і
література

03 –
Гуманітарні
науки

035 – Філологія

Українська
Фольклори
мова і
стика
література

03 –
Гуманітарні
науки

035 – Філологія

Відділення філософії та суспільствознавства
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Секція

Педагогіка

Секція

Базова
дисципліна
Українська
мова і
література

23 - Соціальна
робота

Напрям і код підготовки
(спеціальність)
231 – Соціальна робота

Відділення хімії та біології
Базова
Шифр та
Напрям і код підготовки
дисципліна
галузь знань (спеціальність)

Психологія Біологія

Секція

Шифр та
галузь знань

05 – Соціальноповедінкові
науки

053 – Психологія

Відділення історії
Базова
Шифр та
Напрям і код підготовки
дисципліна
галузь знань (спеціальність)

Історія
України

Історія
України

03 – Гуманітарні
032– Історія та археологія
науки

Археологія

Історія
України

03 – Гуманітарні
032 – Історія та археологія
науки

Історичне
краєзнавство

Історія
України

03 – Гуманітарні
032 – Історія та археологія
науки

Етнологія

Історія
України

03 – Гуманітарні
032 – Історія та археологія
науки

Всесвітня
історія

Історія
України

03 – Гуманітарні
032 – Історія та археологія
науки

Етнологія

Історія
України

04 – Богослов’я

041 – Богослов’я

Всесвітня
історія

Історія
України

04 – Богослов’я

041 – Богослов’я

Історичне
краєзнавство

Історія
України

04 – Богослов’я

041 – Богослов’я

Історія
України

Історія
України

05 – Соціальні
та поведінкові
науки

054 – Соціологія

Етнологія

Історія
України

05 – Соціальні
та поведінкові

054 – Соціологія
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науки
Всесвітня
історія

Історія
України

05 – Соціальні
та поведінкові
науки

054 – Соціологія

Історія
України

Історія
України

03 – Гуманітарні 034 – Культорологія
науки

Археологія

Історія
України

03 – Гуманітарні 034 – Культорологія
науки

Історичне
карєзнавство

Історія
України

03 – Гуманітарні 034 – Культорологія
науки

Етнологія

Історія
України

03 – Гуманітарні 034 – Культорологія
науки

Всесвітня
історія

Історія
України

03 – Гуманітарні 034 – Культорологія
науки

Відділення філософії та суспільствознавства
Секція
Базова
Шифр та
Напрям і код підготовки
дисципліна
галузь знань
(спеціальність)
Теологія,
Історія
04 – Богослов’я 041 – Богослов'я
релігієзнавство України
та історія
релігії
Соціологія
Історія
05 – Соціальні
054 – Соціологія
України
та поведінкові
науки
Секція

Відділення технічних наук
Базова
Шифр та
Напрям і код
дисципліна
галузь знань підготовки
(спеціальність)

ІнформаційноФізика,
телекомунікацій
математика
ні системи та
(за вибором)
технології
Секція

12 –
Інформаційні
технології

122 – Комп’ютерні
науки та інформаційні
технології

Відділення комп’ютерних наук
Базова
Шифр та
Напрям і код
дисципліна
галузь знань підготовки
(спеціальність)
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Комп’ютерні
системи та
мережі

Математика

Технології
програмування

Математика

Інформаційні
системи, бази
даних та
системи
штучного
інтелекту
Інтернеттехнології та
WEB-дизайн
Мультимедійні
системи,
навчальні та
ігрові програми

12 –
Інформаційні
технології
12 –
Інформаційні
технології

122 – Комп’ютерні
науки та інформаційні
технології
122 – Комп’ютерні
науки та інформаційні
технології

Математика

12 –
Інформаційні
технології

122 – Комп’ютерні
науки та інформаційні
технології

Математика

12 –
Інформаційні
технології

122 – Комп’ютерні
науки та інформаційні
технології

Математика

12 –
Інформаційні
технології

122 – Комп’ютерні
науки та інформаційні
технології

Положення пунктів 7.4-7.5 цього розділу поширюються на призерів IV
етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських
конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії
наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком,
визначеним Міністерством освіти і науки України.
Призерам (особам нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 року з базових предметів, призерам
III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів
– членів Малої академії наук України 2017 року останній доданок
встановлюється рівним 10, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 200, то
він встановлюється таким, що дорівнює 200.
У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про
здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал в 200бальній шкалі вважається таким, що відповідає мінімальному можливому
значенню.
7.6.При різній кількості складових в конкурсному балі повинен
дотримуватись принцип рівності прав вступників.
7.7. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти
подання вступниками сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є
обов’язковим, крім випадків, передбачених п. 3.4. розділу ІІІ цих Правил
прийому.
7.8. При прийомі на другий (третій) курс з нормативним терміном
підготовки після визначення деканатами, на основі поданих вступником
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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.
При прийомі на навчання на другий (третій) курс з нормативним терміном
навчання (див. додаток 3), а також на основі здобутого освітньокваліфікаційного рівня бакалавра для здобуття ступеня магістра (див.
додаток 4) перелік показників конкурсного відбору, терміни та порядок
проведення фахових випробувань визначаються Правилами прийому до вищого
навчального закладу «Український католицький університет».
7.9. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра
(ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на
навчання для здобуття ступеня магістра зараховуються: результати
вступного іспиту з іноземної мови, інших фахових випробувань (див
додаток 4);
Вступний іспит з іноземної мови проходить у письмовій формі
англійською, німецькою або французькою мовами – на вибір абітурієнта, якщо
це не суперечить вимогам конкретної магістерської програми (див. п. 7.10
розділу VІI цих Правил). Вступник, який підтвердив свій рівень знання
відповідної іноземної мови дійсним міжнародним сертифікатом (дипломом)
мовного іспиту: DSD, DELF; IELTS, тощо, не нижче рівня B1
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня
(якщо інше не передбачено вимогами для вступу конкретної магістерської
програми див. п. 7.10 розділу VІI цих Правил), звільняється від складання
вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу
зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з
іноземної мови з найвищим балом відповідно до таблиці переведення (див.
додаток 11).
7.10. Проведення вступних екзаменів, фахових випробувань
7.10.1. Відповідно до пункту 7.1. розділу VІI цих Правил для проведення
вступних екзаменів створюються екзаменаційні комісії. Для проведення
фахових випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого
освітньо-кваліфікаційного рівня створюються фахові атестаційні комісії.
Рішенням Приймальної комісії результати вступного екзамену з
конкурсного предмета щодо вступу на певний напрям підготовки
(спеціальність) можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на
інший напрям підготовки (спеціальність) у вищому навчальному закладі
«Український католицький університет».
7.10.2. Форми проведення та зміст вступних випробувань при прийомі на
навчання для здобуття ступеня магістра визначаються деканатами.
7.10.3. При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за
спеціальністю 041 – Богослов’я. Конкурсний відбір осіб на навчання для
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр здійснюється за їх рейтингом.
Рейтинг особи, яка бере участь у конкурсному відборі, визначається її
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конкурсним балом. Конкурсний бал обчислюється як сума результатів
фахового іспиту (макс. к-сть - 50 балів), вступного іспиту з іноземної мови
(макс. к-сть - 20 балів), середнього балу додатка до диплому бакалавра (макс. ксть - 10 балів), середнього балу за курсові роботи або балу за дипломну роботу,
якщо така була (макс. к-сть - 10 балів) та балу за державний фаховий іспит (у
випадку кількох державних іспитів – середній бал) - (макс. к-сть - 10 балів).
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.
Для вступників на магістерську програму з богослов'я, які не є
випускниками
бакалаврської
програми
з
богослов'я
філософськобогословського факультету ВНЗ «Український католицький університет»,
передбачається розширений перелік питань на фахове вступне випробування.
Вступний іспит з іноземної мови проходить у письмовій формі
англійською мовою. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської
мови дійсним міжнародним сертифікатом (дипломом) мовного іспиту: TOEFL,
IELTS, тощо, не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної
освіти або аналогічного рівня, звільняється від складання вступного іспиту з
іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати
прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим
балом відповідно до таблиці переведення (див. додаток 11).
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 з округленням
до десятих та переводиться у десятибальну шляхом поділу на коефіцієнт 10.
Середній бал курсових робіт для випускників філософсько-богословського
факультету ВНЗ «Український католицький університет» розраховується як
середнє арифметичне балів за курсові роботи, написані на 2, 3 та 4 курсах
бакалаврської програми (за 100-бальною шкалою оцінювання) з округленням
до десятих та переводиться у десятибальну шляхом поділу на коефіцієнт 10.
Для випускників інших навчальних закладів, до уваги береться бал
дипломної роботи (за 100-бальною шкалою оцінювання) та ділиться на
коефіцієнт 10. За відсутності такого виду роботи, середній бал розраховується
як середнє арифметичне балів за курсові роботи, написані на 2, 3 та 4 курсах
бакалаврської програми (за 100-бальною шкалою оцінювання) з округленням
до десятих та переводиться у десятибальну шляхом поділу на коефіцієнт 10.
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Бал за державний іспит (за 100-бальною шкалою оцінювання)
переводиться у десятибальну шляхом поділу на коефіцієнт 10.
Для випускників інших начальних закладів у випадку здачі кількох
державних іспитів бал розраховується як середнє арифметичне значення усіх
іспитів (за 100-бальною шкалою оцінювання) з округленням до десятих та
переводиться у десятибальну шляхом поділу на коефіцієнт 10.
7.10.4. При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за
спеціальністю 032 – Iсторія та археологія конкурсний бал обчислюється як
сума результату фахового іспиту (макс. к-сть - 60 балів), вступного іспиту з
іноземної мови (макс. к-сть - 20 балів), середнього балу додатка до диплому
бакалавра (макс. к-сть - 10 балів), балу за курсову роботу четвертого року
навчання або балу за дипломну роботу, якщо така була (макс. к-сть – 10 балів).
Фахове випробування на програму підготовки магістра історії за
спеціалізаціями «Історія Європи ранньомодерного та модерного часу», «Історія
України XVI-XXI ст.», «Релігійна культура ранньомодерної України» та
«Медієвістика» відбувається 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 науковопрактичних 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)).
Вступний іспит з іноземної мови проходить у письмовій формі
англійською, німецькою або французькою мовами – на вибір абітурієнта.
Вступник, який підтвердив свій рівень знання відповідної іноземної мови
дійсним міжнародним сертифікатом (дипломом) мовного іспиту: DSD, DELF;
IELTS, тощо, не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної
освіти або аналогічного рівня, звільняється від складання вступного іспиту з
іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати
прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим
балом відповідно до таблиці переведення (див. додаток 11).
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 з округленням
до десятих та переводиться у десятибальну шляхом поділу на коефіцієнт 10.
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Бал за курсову роботу четвертого року навчання або бал за дипломну
роботу, якщо така була (за 100-бальною шкалою оцінювання) переводиться у
десятибальну шляхом поділу на коефіцієнт 10.
7.10.5. При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за
спеціальністю 231 – Соціальна робота: освітньою програмою – Соціальна
педагогіка конкурсний бал обчислюється як сума результатів фахового
випробування (макс. к-сть – 60 балів), вступного іспиту з іноземної мови (макс.
к-сть – 10 балів), фахової співбесіди (макс. к-сть – 20 балів) та середнього балу
додатка до диплому бакалавра (макс. к-сть - 10 балів).
Фахове випробування для вступу на програму підготовки магістра з
соціальної педагогіки 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.
Вступний іспит з іноземної мови проходить у письмовій формі
англійською, німецькою або французькою мовами – на вибір абітурієнта.
Вступник, який підтвердив свій рівень знання відповідної іноземної мови
дійсним міжнародним сертифікатом (дипломом) мовного іспиту: DSD, DELF;
IELTS, тощо, не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної
освіти або аналогічного рівня, звільняється від складання вступного іспиту з
іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати
прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим
балом відповідно до таблиці переведення (див. додаток 11).
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.
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.
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 з округленням
до десятих та переводиться у десятибальну шляхом поділу на коефіцієнт 10.
7.10.6. 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 –
60 балів), вступного іспиту з іноземної мови (макс. к-сть – 20 балів), фахової
співбесіди (макс. к-сть – 10 балів), середнього балу додатка до диплому
бакалавра (макс. к-сть – 10 балів).
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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.
Вступний іспит з іноземної мови проходить у письмовій формі
англійською, німецькою або французькою мовами – на вибір абітурієнта.
Вступник, який підтвердив свій рівень знання відповідної іноземної мови
дійсним міжнародним сертифікатом (дипломом) мовного іспиту: DSD, DELF;
IELTS, тощо, не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної
освіти або аналогічного рівня, звільняється від складання вступного іспиту з
іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати
прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим
балом відповідно до таблиці переведення (див. додаток 11).
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.
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 з округленням
до десятих та переводиться у десятибальну шляхом поділу на коефіцієнт 10.
7.10.7. При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за
спеціальністю 053 – Психологія: освітньою програмою – «Клінічна
психологія з основами когнітивно-поведінкової терапії» конкурсний бал
обчислюється як сума результатів фахового випробування (макс. к-сть –
80 балів), вступного іспиту з іноземної мови (макс. к-сть – 20 балів).
Фахове випробування для вступу на програму має комбіновану форму
(письмову/усну) та містить чотири складових: 1) письмове тестування знань із
базових
психологічних
дисциплін; 2)
письмовий
аналіз
фахових
компетентностей сфері психологічної допомоги; 3) письмовий аналіз фахових
компетентностей сфері наукових психологічних досліджень; 4) усна співбесіда
на основі мотиваційного есе (підготовленого абітурієнтом заздалегідь і
поданим одночасно із іншими документами до вступу).
Вступний іспит з іноземної мови проходить у письмовій формі
англійською, німецькою або французькою мовами – на вибір абітурієнта.
Вступник, який підтвердив свій рівень знання відповідної іноземної мови
дійсним міжнародним сертифікатом (дипломом) мовного іспиту: DSD, DELF;
IELTS, тощо, не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної
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освіти або аналогічного рівня, звільняється від складання вступного іспиту з
іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати
прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим
балом відповідно до таблиці переведення (див. додаток 11).
7.10.8. При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за
спеціальністю 061 – Журналістика конкурсний бал обчислюється як сума
результатів творчого конкурсу (макс. к-сть - 50 балів), вступного іспиту з
іноземної мови (макс. к-сть - 10 балів), творчого доробку (макс. к-сть - 10 балів)
та фахової співбесіди (макс. к-сть - 30 балів).
Творчий конкурс 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.
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.
Вступний іспит з іноземної мови проходить у письмовій формі
англійською, німецькою або французькою мовами – на вибір абітурієнта.
Вступник, який підтвердив свій рівень знання відповідної іноземної мови
дійсним міжнародним сертифікатом (дипломом) мовного іспиту: DSD, DELF;
IELTS, тощо, не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної
освіти або аналогічного рівня, звільняється від складання вступного іспиту з
іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати
прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим
балом відповідно до таблиці переведення (див. додаток 11).
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;
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●
аргументованість у відстоюванні власної позиції.
7.10.9. При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за
спеціальністю 061 – Журналістика: освітньою програмою - Медіакомунікації конкурсний бал обчислюється як сума результатів фахового
випробування (макс. к-сть - 50 балів), вступного іспиту з іноземної мови (макс.
к-сть - 10 балів), мотиваційного листа абітурієнта (макс. к-сть - 10 балів), та
фахової співбесіди (макс. к-сть - 30 балів).
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
інструменти та медійні платформи, навики конструктивної, аргументованої
критики медійного контенту.
Вступний іспит з іноземної мови проходить у письмовій формі
англійською, німецькою або французькою мовами – на вибір абітурієнта.
Вступник, який підтвердив свій рівень знання відповідної іноземної мови
дійсним міжнародним сертифікатом (дипломом) мовного іспиту: DSD, DELF;
IELTS, тощо, не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної
освіти або аналогічного рівня, звільняється від складання вступного іспиту з
іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати
прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим
балом відповідно до таблиці переведення (див. додаток 11).
У мотиваційному листі (не більше двох сторінок друкованого тексту
формату А4), який подається в Приймальну комісію разом зі вступними
документами, абітурієнт має сформулювати своє розуміння медіа-професій
медіа-дослідника, медіа-аналітика і журналіста нових медій; пояснити власну
зацікавленість в навчанні на магістерській програмі з медіакомунікацій та
окреслити професійні плани на майбутнє. Аналіз мотиваційного листа
відбувається під час співбесіди із вступником.
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.
7.10.10. При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за
спеціальністю 074 – Публічне управління та адміністрування конкурсний
бал обчислюється як сума результатів фахового випробування (макс. к-сть - 75
балів, з них 25 балів за мотиваційне есе), вступного іспиту з іноземної мови
(макс. к-сть - 25 балів).
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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.
Вступний іспит з іноземної мови проходить у письмовій формі
англійською мовою. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської
мови дійсним міжнародним сертифікатом (дипломом) мовного іспиту: TOEFL,
IELTS, тощо, не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної
освіти або аналогічного рівня, звільняється від складання вступного іспиту з
іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати
прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим
балом відповідно до таблиці переведення (див. додаток 11).
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.
7.10.11.При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за
спеціальністю 081 – Право: освітньою програмою – Права людини
конкурсний бал обчислюється як сума результатів: фахового випробування
(макс. к-сть – 55 балів), фахової співбесіди (макс. к-сть – 20 балів), вступного
іспиту з іноземної мови (макс. к-сть – 25 балів)
Фахове випробування для вступу на програму має комбіновану форму та
містить такі складові: 1) письмове розв’язання кейса, 2) мотиваційне есе
англійською мовою (подане одночасно з іншими документами аплікаційного
пакета).
Мотиваційне есе англійською мовою «Do the Human Rights Matter in Real
Legal Professional Life? (Reasoning My Application to the UCU LL.M Program in
Human 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: зрозуміти основну мотивацію абітурієнта навчатися
на програмі, його очікування від магістерської програми, дати цілісну оцінку
особистості абітурієнта, його знань із різних галузей права, комунікативних
навиків, а також окреслити можливості абітурієнта активно працювати в одній
групі з іншими учасниками програми.
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Вступний іспит з іноземної мови проходить у письмовій формі
англійською мовою. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської
мови дійсним міжнародним сертифікатом (дипломом) мовного іспиту: TOEFL,
IELTS, тощо, не нижче рівня С1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної
освіти або аналогічного рівня, звільняється від складання вступного іспиту з
іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати
прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим
балом відповідно до таблиці переведення (див. додаток 11).
7.10.12.При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за
спеціальністю 227 – Фізична реабілітація: освітньою програмою – Фізична
терапія конкурсний бал обчислюється як сума результатів: фахового
випробування (макс. к-сть 60 балів), вступного іспиту з іноземної мови
(англійська мова) (макс. к-сть – 10 балів), фахової співбесіди (макс. к-сть – 30
балів). Фахове випробування у формі письмового тестового іспиту спрямоване
на визначення
загального
рівня
знань
з
анатомії,
фізіології,
психології, реабілітації.
Вступний іспит з іноземної мови проходить у письмовій формі
англійською мовою. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської
мови дійсним міжнародним сертифікатом (дипломом) мовного іспиту: TOEFL,
IELTS, тощо, не нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної
освіти або аналогічного рівня, звільняється від складання вступного іспиту з
іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати
прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим
балом відповідно до таблиці переведення (див. додаток 11).
Фахова співбесіда передбачає інтерв’ю з вступником на підставі його
фахового письмового іспиту та іспиту з іноземної мови. Мета співбесіди –
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.
7.10.13.При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за
спеціальністю 227 – Фізична реабілітація: освітньою програмою –
Ерготерапія конкурсний бал обчислюється як сума результатів: фахового
випробування (макс. к-сть 60 балів), вступного іспиту з іноземної мови
(англійська мова) (макс. к-сть – 10 балів), фахової співбесіди (макс. к-сть – 30
балів).
Фахове випробування у формі письмового тестового іспиту спрямоване
на визначення
загального
рівня
знань
з
анатомії,
фізіології,
психології, реабілітації.
Вступний іспит з іноземної мови проходить у письмовій формі
англійською мовою. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської
мови дійсним міжнародним сертифікатом (дипломом) мовного іспиту: TOEFL,
IELTS, тощо, не нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної
освіти або аналогічного рівня, звільняється від складання вступного іспиту з
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іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати
прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим
балом відповідно до таблиці переведення (див. додаток 11).
Фахова співбесіда передбачає інтерв’ю з вступником на підставі його
фахового письмового іспиту та іспиту з іноземної мови. Мета співбесіди –
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 ерготерапії, здобуті впродовж професійної
діяльності в державних, приватних та волонтерських умовах, участі у
додаткових навчальних курсах.
7.10.14.При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за
спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології:
освітньою програмою – Науки про дані конкурсний бал обчислюється як
сума результатів: фахового випробування (макс. к-сть – 40 балів), фахової
співбесіди (макс. к-сть – 30 балів), вступного іспиту з іноземної мови (макс. ксть – 30 балів).
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 запитаньвідповідей.
Вступний іспит з іноземної мови проходить у письмовій формі
англійською мовою. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської
мови дійсним міжнародним сертифікатом (дипломом) мовного іспиту: TOEFL,
IELTS, тощо, не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної
освіти або аналогічного рівня, звільняється від складання вступного іспиту з
іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати
прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим
балом відповідно до таблиці переведення (див. додаток 11).
7.10.15. 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 – 80 балів, з них 20 балів за мотиваційне есе),
вступного іспиту з іноземної мови (макс. к-сть – 20 балів).
Вступне фахове випробування передбачає перевірку розуміння
абітурієнтом можливостей для ведення підприємницької діяльності в Україні
та необхідності застосування суспільно-корисних інновацій, здатності до
креативності та критичного мислення і аналізу. Розмова орієнтована на
виявлення у вступника: мотивації до навчання; навичок критичного мислення;
світоглядних та професійних орієнтирів; фаховості виконання поставленого
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письмового завдання; вміння аргументувати власну позицію.
Вступний іспит з іноземної мови проходить у письмовій формі
англійською мовою. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської
мови дійсним міжнародним сертифікатом (дипломом) мовного іспиту: TOEFL,
IELTS, тощо, не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної
освіти або аналогічного рівня, звільняється від складання вступного іспиту з
іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати
прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим
балом відповідно до таблиці переведення (див. додаток 11).
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.
7.10.16. 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 – 80 балів, з них 20 балів
за мотиваційне есе), вступного іспиту з іноземної мови (макс. к-сть – 20 балів).
Вступне фахове випробування передбачає перевірку розуміння
абітурієнтом можливостей для ведення підприємницької діяльності в Україні
та необхідності застосування суспільно-корисних інновацій, здатності до
креативності та критичного мислення і аналізу. Співбесіда оцінюватиметься за
такими критеріями: наявність досвіду роботи, мотивація до навчання та
створення проекту; усвідомлення викликів та перспектив професії;
комунікабельність,
фаховість
виконання
поставленого
завдання,
аргументованість у відстоюванні власної позиції світоглядні та професійні
орієнтири; здатність ефективно працювати в команді.
Вступний іспит з іноземної мови проходить у письмовій формі
англійською мовою. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської
мови дійсним міжнародним сертифікатом (дипломом) мовного іспиту: TOEFL,
IELTS, тощо, не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної
освіти або аналогічного рівня, звільняється від складання вступного іспиту з
іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати
прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим
балом відповідно до таблиці переведення (див. додаток 11).
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.
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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.
7.10.17. При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за
спеціальністю 073 – Менеджмент – освітньою програмою «Бізнесадміністрування» конкурсний бал обчислюється як сума результатів фахового
випробування (макс. к-сть – 80 балів, з них 20 балів за мотиваційне есе),
вступного іспиту з іноземної мови (макс. к-сть – 20 балів).
Вступне фахове випробування передбачає перевірку розуміння
абітурієнтом можливостей для ведення бізнесу в Україні та необхідності
застосування суспільно-корисних інновацій, здатності до креативності та
критичного мислення і аналізу. Розмова орієнтована на виявлення у вступника:
управлінського досвіду, мотивації до навчання; навичок критичного мислення;
світоглядних та професійних орієнтирів; фаховості виконання поставленого
письмового завдання; вміння аргументувати власну позицію та здатність
ефективно працювати в команді.
Вступний іспит з іноземної мови проходить у письмовій формі
англійською мовою. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської
мови дійсним міжнародним сертифікатом (дипломом) мовного іспиту: TOEFL,
IELTS, тощо, не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної
освіти або аналогічного рівня, звільняється від складання вступного іспиту з
іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати
прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим
балом відповідно до таблиці переведення (див. додаток 11).
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.
7.10.18. 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 – 80 балів, з них 20 балів за мотиваційне есе),
вступного іспиту з іноземної мови (макс. к-сть – 20 балів).
Вступне фахове випробування передбачає перевірку розуміння
абітурієнтом можливостей розвитку IT-галузі в Україні та необхідності
застосування суспільно-корисних інновацій, здатності до креативності та
критичного мислення і аналізу. Розмова орієнтована на виявлення у вступника:
управлінського досвіду та досвіду роботи в галузі IT, мотивації до навчання;
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навичок критичного мислення; світоглядних та професійних орієнтирів;
фаховості виконання поставленого письмового завдання; вміння аргументувати
власну позицію та здатність ефективно працювати в команді.
Вступний іспит з іноземної мови проходить у письмовій формі
англійською мовою. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської
мови дійсним міжнародним сертифікатом (дипломом) мовного іспиту: TOEFL,
IELTS, тощо, не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної
освіти або аналогічного рівня, звільняється від складання вступного іспиту з
іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати
прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим
балом відповідно до таблиці переведення (див. додаток 11).
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.
7.10.19. При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за
спеціальністю 073 – Менеджмент – освітньою програмою «Управління
неприбутковими організаціями» конкурсний бал обчислюється як сума
результатів фахового випробування (макс. к-сть – 80 балів, з них 20 балів за
мотиваційне відео), вступного іспиту з іноземної мови (макс. к-сть – 20 балів).
Вступне фахове 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.
Вступний іспит з іноземної мови проходить у письмовій формі
англійською мовою. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської
мови дійсним міжнародним сертифікатом (дипломом) мовного іспиту: TOEFL,
IELTS, тощо, не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної
освіти або аналогічного рівня, звільняється від складання вступного іспиту з
іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати
прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим
балом відповідно до таблиці переведення (див. додаток 11).
Мотиваційне відео на тему: «Не байдуже!» повинно розкривати розуміння
лідерства, дієвість громадянського суспільства, участь людей у вирішенні
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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.
7.11. 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 з округленням
до десятих та переводиться у десятибальну шляхом поділу на коефіцієнт 10.
Для визначення середнього бала додатка до диплома за ОКР «бакалавр»,
що не містить оцінок у 100-бальній шкалі, застосовується такий порядок
переведення оцінок додатка до диплома та державної атестації з 4-бальної і 2бальної шкал у 100-бальну шкалу:
Оцінка у 4-бальній
шкалі
Відмінно (5)
Добре (4)
Задовільно (3)

Оцінка у 100-бальній
шкалі
95
80
67

Оцінка у 2-бальній
шкалі
Зараховано

Оцінка у 100-бальній
шкалі
80

Інші документи, ніж додаток до диплома, для визначення середнього бала
додатка до диплома не приймаються.
7.13. Вищий навчальний заклад самостійно визначає мінімальне значення
кількості балів з вступних випробувань, з якими вступник допускається до
участі у конкурсі (див. додаток 5, п. 7.10 розділ VІІ).
7.14. Результати вступних іспитів та творчих конкурсів, 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.
7.15. Програми співбесід затверджуються головами приймальних комісій
вищих навчальних закладів не пізніше ніж за три місяці до початку прийому
документів.
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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.
7.16. Порядок конкурсного відбору до аспірантури регулюється Правилами
прийому до аспірантури ВНЗ «Український католицький університет» у 2017
р. (див. додаток 15).
7.17. 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.
7.18. 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.
7.19. 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).
7.19.1. Апеляційна комісія створюється з числа викладачів
загальноосвітніх навчальних закладів, науково-педагогічних, педагогічних
працівників університету і затверджується наказом ректора.
7.19.2. Право на апеляцію мають абітурієнти, які висловили незгоду щодо
екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному випробуванні
у ВНЗ «Український католицький університет», на підставі особистої заяви на
ім’я голови Приймальної комісії.
7.19.3. Апеляційні заяви приймають від вступників, в день оголошення
результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після їх
оголошення.
7.19.4. У день подання заяви, але не пізніше наступного дня після її
подання, Апеляційна комісія приймає рішення відкритим голосуванням в
присутності вступника. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього
проголосували більше половини членів апеляційної комісії.
7.19.5. Предметом апеляції не можуть бути результати сертифікатів
зовнішнього незалежного тестування.
7.20. Відомості щодо результатів вступних випробувань вносяться до
Єдиної бази.
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7.21. 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.
7.22. 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.
7.23. Інформацію про призерів (осіб нагороджених дипломами І-ІІІ
ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та
III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів
– членів Малої академії наук України Приймальні комісії отримують з Єдиної
бази.
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. 3.4 розділ ІІІ);
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 (освітньокваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.
Якщо встановлені в третьому – четвертому абзацах цього пункту додаткові
правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому
списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на
підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної
бази.
8.3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:
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прізвище, ім'я та по батькові вступника;
конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);
ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди.
8.4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази
та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті вищого
навчального закладу.
8.5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кожною
конкурсною пропозицією, отримуються приймальною комісією за даними
Єдиної бази, перевіряються на виконання встановлених критеріїв та
затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом
розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та офіційному вебсайті вищого навчального закладу 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 ступінь бакалавра на основі освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, на ступінь магістра на основі
здобутого ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста),
вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу X 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 вищого навчального закладу, 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 V цих Правил або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги
для зарахування: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-
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кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, військовий квиток або приписне
свідоцтво (для військовозобов’язаних), крім передбачених законодавством
випадків, сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання та/або інші
документи, передбачені цими Правилами прийому, до приймальної
(відбіркової) комісії ВНЗ «Український католицький університет». 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.
Вступники на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр, які були
рекомендовані до зарахування 1 серпня мають виконати вимоги для
зарахування (зазначені у першому абзаці п. 9.1. цього розділу) до 12.00 год.
5 серпня 2017 року;
рекомендовані до зарахування о 12 год. 5 серпня 2017 року мають
виконати вимоги для зарахування (зазначені у першому абзаці п. 9.1. цього
розділу) до 18.00 год. 7 серпня 2017 року;
рекомендовані до зарахування о 10.00 год. 8 серпня 2017 року мають
виконати вимоги для зарахування (зазначені у першому абзаці п. 9.1. цього
розділу) до 18.00 год. 9 серпня 2017 року.
9.3. Особи, які в установлені строки, визначені у розділі V цих Правил або
відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування втрачають право в
поточному році на зарахування на навчання, крім випадків, визначених у
розділі ХІ цих Правил.
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.
10.3. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування у ВНЗ
«Український католицький університет» формуються за принципом трьох
хвиль:
Перша хвиля (1 серпня - 12.00 год. 5 серпня 2017 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.
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Друга хвиля (12.00 год. 5 серпня – 18.00 год. 7 серпня 2017 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 (10.00 год. 8 серпня – 18.00 год. 9 серпня 2017 року) –
рекомендацію до зарахування отримують усі вступники, які не були
рекомендовані у першій та другій хвилі. Зарахування 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 навчання, крім
двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених
документів зберігаються в одному з вищих навчальних закладів на вибір
студента протягом усього терміну навчання. Довідка про зберігання оригіналів
документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому
вони зберігаються.
XІ. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування
за рахунок цільового пільгового державного кредиту
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 вищого навчального закладу 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
вищого навчального закладу за власним бажанням, відраховані з вищого
навчального закладу за власним бажанням, а таким особам повертаються
документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про
відрахування.
11.3. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10
календарних днів від дня їх початку, відраховуються з вищого навчального
закладу, про що видається відповідний наказ.
11.4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 11.2-11.3 цього
розділу місця, може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб,
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які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності
таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з
конкурсних пропозицій цього вищого навчального закладу за умови збігу
конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу
конкурсну пропозицію. Додатковий конкурсний може проводитися до 15
вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються
до Єдиної бази до 30 вересня.
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.

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 вести спостереження за роботою
приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано
Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання
приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані
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. Вищий навчальний заклад зобов’язаний створити умови для
ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення 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,
оприлюднюються на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу не
пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи
отримання відповідних відомостей.
12.4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії, як
правило, не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не
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пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом
порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті
Університету.
12.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, про здобуту
раніше освіту, недостовірних відомостей 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 його зарахування.
12.6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, вартість
навчання за спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями,
освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до
зарахування та зарахування до вищих навчальних закладів здійснюється
інформаційними системами, в тому числі системою "Конкурс", на підставі
даних Єдиної бази.

Затверджено на засіданні Приймальної комісії (протокол № 1 від
2 листопада 2016р.)
Відповідальний секретар
Приймальної комісії
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