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1. Загальні положення та терміни 
 

1.1. Порядок навчання на правах вільного слухача Українського католицького 

університету (далі – Порядок) регламентує організацію освітнього процесу і умови 

перезарахування результатів навчання при вивченні окремих освітніх компонентів 

освітніх програм у Закладі вищої освіти «Український католицький університет» (далі 

- Університет). 

1.2. Порядок розроблено відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», інших нормативно-правових актів України, Статуту закладу вищої освіти 

«Український католицький університет», Положення про освітній процес, Положення 

про порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти, Положення 

про визнання результатів неформальної та інформальної освіти, Положення про 

сертифікатні програми, які акредитовані Університетом, та інших внутрішніх 

документів Університету. 

1.3. Дія цього Порядку поширюється на організаторів освітнього процесу, 

викладачів та осіб, які навчаються на правах вільного слухача. 

1.4. Терміни, вжиті в цьому Порядку, мають таке значення: 

1.4.1.Освітній компонент освітньої програми – навчальні дисципліни, 

індивідуальні завдання, практики тощо, спрямовані на досягнення передбачених 

освітньою програмою результатів навчання. Окремі компоненти освітніх програм, за 

рішенням вченої ради факультету  можуть бути об'єднані в сертифікатну програму. 

1.4.2. Додаткова освітня послуга –  вивчення окремого освітнього компонента 

чи кількох компонентів освітніх ступеневих програм, у тому числі їх повторне 

прослуховування, навчання на сертифікатних програмах, які акредитовані 

Університетом, та курсах, які надаються Університетом за рахунок коштів фізичних 

або юридичних осіб.  

1.4.3. Вільний слухач Університету – це особа, яка вивчає окремий освітній 

компонент освітніх ступеневих програм на умовах отримання додаткової освітньої 

послуги відповідно до договору про надання додаткової платної освітньої послуги, 

що не передбачає зарахування до Університету в статусі здобувача вищої освіти та не 

дає права на отримання ступеня вищої освіти. 

  

2. Умови навчання на правах вільного слухача 

 

2.1. На правах вільного слухача можуть навчатися такі категорії осіб: 

2.1.1. Здобувачі вищої освіти, які навчаються (здобувають освітній ступінь) в 

Університеті і виявили бажання вивчати додаткові освітні компоненти поза 

освітньою програмою, на яку зараховані;  

2.1.2. Здобувачі вищої освіти, які навчаються (здобувають освітній ступінь) в 

Університеті, але не виконали навчальну програму освітнього компонента і не 

отримали позитивної підсумкової оцінки; 

2.1.3. Здобувачі вищої освіти, яких відраховано з Університету за академічну 

заборгованість і які хочуть ліквідовувати академічну заборгованість та поновитися 

на освітню програму.  
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2.1.4. Фізичні особи, які не є здобувачами вищої освіти Університету.  

2.2. Інформацію про освітні компоненти та терміни зголошення для їх вивчення 

вільними слухачами, а також реєстраційну онлайн-форму попереднього зголошення  

навчально-науковий підрозділ Університету (факультет, кафедра, школа, центр) 

розміщує на офіційному сайті Університету. 

2.3. Попередні зголошення розглядає та погоджує керівник та/або колегіальний 

орган навчально-наукового підрозділу, який запропонував до вивчення освітній 

компонент. 

2.4. Організаційний супровід освітнього процесу й документальне оформлення 

вільного слухача покладають на керівника освітньої програми, яка містить обраний 

вільним слухачем освітній компонент (у разі вивчення вільним слухачем кількох 

освітніх компонентів з різних освітніх програм - за погодженням між керівниками 

програм відповідальним за організаційний супровід є один з керівників цих програм).  

2.5. Вільний слухач отримує додаткову платну освітню послугу за укладеним з 

Університетом договором про надання додаткової платної освітньої послуги (далі - 

Договір, згідно з Додатком 2) на підставі заяви про приєднання до договору (згідно з 

Додатком 1). 

2.6. Договір може бути укладений дистанційно через прийняття вільним слухачем 

умов Публічного договору та підтвердження факту оплати за надання додаткової 

освітньої послуги  через онлайн-майданчик «UCU EVENTS». 

2.7. Особу на правах вільного слухача допускають до навчання згідно з наказом 

ректора, який готує керівник освітньої програми за умови підтвердженої оплати за 

надання додаткової платної освітньої послуги відповідно до умов Договору.  

 

3. Оплата за надання додаткової освітньої послуг 

 

3.1. Оплата за навчання на правах вільного слухача здійснюється відповідно до 

Договору.  

3.2. Вартість додаткової платної освітньої послуги для вільного слухача, який є 

здобувачем вищої освіти Університету, розраховується за ціною собівартості кредиту 

ЄКТС освітньої програми, помноженою на кількість кредитів освітньої компоненти. 

Приклад розрахунку за собівартістю кредиту: 

За умови проходження дисципліни в рамках 60-ти кредитної освітньої програми  

ціною 80 тис. грн за рік, вартість 3-кредитної дисципліни =4000 грн. 

(80 тис.грн/60 кредитів в рік )* 3 кредити 

3.3.  Вартість додаткової платної освітньої послуги для вільного слухача, який не є 

здобувачем вищої освіти Університету, розраховується за ціною собівартості кредиту 

ЄКТС освітньої програми помноженою на кількість кредитів освітньої компоненти з 

надбавкою 15 % . 

Приклад розрахунку із надбавкою: 

За умови  проходження дисципліни в рамках 60-ти кредитної освітньої програми  

ціною 80 тис. грн за рік, вартість 3-кредитної дисципліни = 4600 грн.  

(80 тис.грн/60 кредитів в рік )* 3 кредити + 15%  
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4. Результати навчання на правах вільного слухача 

 

4.1. Оцінювання навчання на правах вільного слухача здійснюється відповідно до 

Положення про порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти.  

4.2. У разі виконання навчальної програми освітнього компонента вільний слухач, 

визначений у підпунктах 2.1.2., 2.1.3., отримує витяг з екзаменаційної відомості. 

4.3. У разі виконання навчальної програми освітнього компонента вільний слухач, 

визначений у підпунктах 2.1.1., 2.1.4., отримує сертифікат та додаток до нього 

(шаблони сертифікатів розробляють відповідно до Додатку 2 Положення про 

сертифікатні програми, які акредитовані Університетом). 

4.3.1. На сертифікаті зазначається: 

● Ім’я та прізвище особи, що отримала сертифікат. 

● Назва освітнього компонента, який вивчала особа та назва освітньої програми яка 

містить обраний освітній компонент.  

● Кількість здобутих кредитів ЄКТС. 

● Логотип Університету та назва факультету, в рамках якого проходило навчання,  

ім’я, прізвище та підпис керівника освітньої програми та декана відповідного 

факультету. 

● Номер та код сертифікату.  

4.3.2. Номер та код сертифікату присвоює факультет в рамках якого проходить 

навчання за таким алгоритмом ВС/Ф/рррр/-0001, де ВС-вільний слухач, Ф- 

абревіатура назви факультету, рррр-рік навчання, 0001-порядковий чотиризначний 

номер. 

4.3.3. В додатку до сертифікату вказується: 

● Ім’я та прізвище особи, що отримала сертифікат. 

● Назва освітнього компонента, який вивчала особа та назва освітньої програми яка 

містить обраний освітній компонент.  

● Строк навчання. 

● Результати навчання отримані вільним слухачем. 

● Кількість академічних годин та отриманих, згідно Європейської кредитно 

трансферно-накопичувальної системи, кредитів та отримані бали/оцінки. 

● Прізвище та ім’я викладача/викладачів навчальної програми.  

● Контактна інформація Українського католицького університету. 

4.4. Освітні компоненти, засвоєні на правах вільного слухача, можуть бути 

перезараховані за бажанням здобувача, який вступив на навчання до Університету 

відповідно до Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у 

неформальній та інформальній освіті в Українському католицькому університеті.  

4.5. За зараховані кредити ЄКТС отримані на правах вільного слухача, за бажанням 

здобувача який вступив на навчання до Університету можна отримати знижку від 

вартості навчання відповідно до ціни кредитів освітньої компоненти у рік 

перезарахування кредитів. 
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Додаток 1 до Порядку 

 Заява про приєднання 

№______________ від “___” __________ 2021 року 

до договору про надання додаткової платної освітньої послуги 

  

Відповідно до статей 634, 642 Цивільного кодексу України шляхом подання цієї Заяви 

одержувач додаткової платної освітньої послуги (слухач) _________________________ 
                                                                                                                                      (прізвище, ім’я та по батькові) 

його законний представник*     _________________________________________ ,  
                                                                                                          (прізвище, ім’я та по батькові) 

замовник освітньої послуги  ___________________________________________ 
                                                                                                                                 (повне найменування юридичної особи) 

в особі  _________________________________________________________ 
                                        (найменування посади,  прізвище, ім’я та по батькові керівника або уповноваженої особи,)  

що діє на підставі __________________________    
                                         (статуту або положення, або довіреності) 

приєднується (приєднуються) до договору про надання додаткової платної освітньої послуги, 
типова форма якого розміщена на офіційному сайті Українського католицького університету за 
адресою https://sto.ucu.edu.ua/dogovory-dlya-vstupnykiv-2021-roku/, враховуючи наступну 
інформацію: 

1. Заклад бере на себе зобов’язання надати слухачу додаткову платну освітню послугу, а саме 
вивчення окремого освітнього компонента <вказується назва освітнього компонента> 
обсяг освітнього компонента  <вказується кількість кредитів> кредитів Європейської кредитної 
трансферно-накопичувальної системи. 

2. Освітня програма в рамках якої надається додаткова освітня послуга <вказується назва та 
інформація про акредитацію та за наявності термін її дії >. 
Обсяг освітньої програми – <вказується кількість кредитів> кредитів Європейської кредитної 
трансферно-накопичувальної системи.    

3. Загальна вартість додаткової платної освітньої послуги за весь строк навчання на дату 
укладання договору становить <вказується загальна вартість цифрою і прописом> гривень. 

4. Термін навчання <вказується дати навчання з дд/мм/рік до дд/мм/рік>   

Вартість додаткової платної освітньої послуги може змінюватися на офіційно визначений рівень 
інфляції за попередній календарний рік. 

Підписуючи цю заяву Сторони підтверджують, що надали достовірну інформацію, ознайомились з 
умовами договору про надання додаткової платної освітньої послуги та зобов’язуються 
дотримуватись їх умов.  

Відомості про одержувача додаткової платної освітньої послуги (слухача) 

прізвище, ім’я та по батькові 
серія (за наявності), номер паспорта громадянина України, ким i коли виданий 
місце проживання (реєстрації)   
реєстраційний номер облікової картки платника податків  
номер мобільного телефону  
Відомості про законного представника*: 
прізвище, ім’я та по батькові  
серія (за наявності), номер паспорта громадянина України, ким i коли виданий   
місце проживання (реєстрації)   
реєстраційний номер облікової картки платника податків  
номер мобільного телефону  
Відомості про замовника: 
повне найменування: 
місцезнаходження:  
код згідно з ЄДРПОУ: 
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засоби зв’язку:  номери телефонів:  адреса електронної пошти: 
прізвище, ім’я та по батькові керівника або уповноваженої особи 
поточний рахунок: код банку: 

 

Заклад** Одержувач додаткової 

платної освітньої послуги 

(Слухач) 

Замовник 

________________Юрій 

Кордуба 

 
МП (за наявності) 

_________   __________ 
(Підпис)      (ім’я, прізвище) 

_________   __________ 
(Підпис)      (ім’я, прізвище) 

 

МП (за наявності) 

  

 * Законний представник є стороною договору в разі, коли вступник є неповнолітньою особою, та в інших випадках, визначених 

законодавством. 

**Заклад вищої освіти «Український католицький університет» в особі заступника першого проректора з адміністративних питань, що 
діє на підставі довіреності 
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Додаток 2 до Порядку 

Договір про надання додаткової платної освітньої послуги 

 

м. Львів  2021 р. 

Заклад вищої освіти «Український католицький університет» (приватної форми власності) в особі 

ректора о. Богуслава Антоні Праха, що  діє на підставі Статуту, (далі — заклад), з однієї сторони, та 

особа, вказана в заяві про приєднання, як замовник освітньої послуги (далі – замовник), з іншої сторони 

для особи, вказаної в заяві про приєднання, як одержувач додаткової платної освітньої послуги (далі – 

слухач), (далі – сторони) уклали договір про нижченаведене. 

І. Загальні питання 

1. Предметом цього договору є фінансові зобов’язання замовника щодо оплати додаткової освітньої 

послуги, що надається слухачу закладом. 

ІІ. Обов’язки та права сторін 

1.  Заклад зобов’язаний: 

1) Надати слухачу додаткові освітні послуги згідно з заявою про приєднання.  

2) Видати слухачу сертифікат внутрішнього зразка закладу/витяг з екзаменаційної відомості за умови 

виконання навчальної програми у повному обсязі. 

3) У випадку ухвалення рішення про коригування плати за надання додаткової освітньої послуги 

інформувати про це замовника протягом п’яти робочих днів; 

4) Інформувати замовника відповідно до його письмових запитів щодо: 

а) заборгованості по пені, що виникла у зв’язку з порушенням термінів оплати замовником за надання 

додаткової освітньої послуги; 

б) повернення замовнику залишків невикористаних коштів у разі дострокового припинення цього 

договору. 

2. Заклад має право: 

1) вимагати від замовника своєчасно вносити плату за надання додаткової платної освітньої послуги в 

розмірах, у терміни та в порядку, встановленим цим договором; 

3. Замовник зобов’язаний своєчасно вносити плату за надання платної освітньої послуги в розмірах, у 

терміни та в порядку, встановлені цим договором. 

4. Замовник має право направляти закладу письмові запити стосовно перерахунків, пов’язаних з 

виконанням цього договору, а саме з: 

а) заборгованістю по пені, що виникла у зв’язку з порушенням термінів оплати за надання платної 

освітньої послуги; 

б) поверненням замовнику залишків невикористаних коштів у разі дострокового припинення цього 

договору. 

4. Слухач зобов’язаний: 

1) Дотримуватися вимог законодавства, установчих документів, правил внутрішнього розпорядку та 

кодексу академічної доброчесності закладу (що включає документи: Про візію та місію Українського 

католицького університету, Пам’ятка про цінності та ідентичність Українського католицького 

університету, Положення про духовну, громадянську й академічну свободу в Українському 

католицькому університеті, Етос Українського католицького університету, Положення про освітній 

процес, інші положення, які діють в Університеті). 

2) Виконувати навчальну програму, досягати визначених програмою результатів навчання та скласти 

іспит/и у термін визначений навчальним планом, без права повторного перескладання. 
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3) Виконувати вимоги щодо охорони праці, техніки безпеки та безпеки життєдіяльності, виробничої 

санітарії, протипожежної безпеки, передбачені законодавством. 

4) Дбайливо ставитися до майна закладу. 

5. Слухач має права та обов'язки, визначені законом України «Про освіту», «Про вищу освіту» та 

внутрішніми документами закладу, зокрема Положенням про освітній процес, Положення про порядок 

оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти, Положення про визнання результатів 

неформальної та інформальної освіти. 

 

  ІІІ. Оплата надання платної освітньої послуги та порядок розрахунків 

1. Загальна вартість додаткової платної освітньої послуги вказується у заяві про приєднання. 

2. Оплату за надання додаткової платної освітньої послуги слухачу здійснює замовник або будь-яка 

фізична (юридична особа) за згоди замовника. Оплата здійснюється одноразово, протягом 5 

банківських днів з дати підписання заяви про приєднання. 

   В окремих випадках порядок оплати додаткової платної освітньої послуги може бути змінений 

сторонами з дозволу закладу шляхом підписання заяви про внесення змін до заяви про приєднання, яка 

є невід’ємною частиною договору. 

3. Замовник або будь-яка фізична (юридична особа) за згоди замовника здійснює оплату в безготівковій 

формі. Замовник зобов'язаний при здійсненні оплати забезпечити заклад усіма необхідними деталями 

для ідентифікації платежу як оплати: Прізвище, ім'я, по-батькові, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків (РНОКПП) слухача, за навчання якого здійснюється оплата, період, за який 

здійснюється оплата. Платежі, здійснені без дотримання вимог цього пункту не вважатимуться 

належно здійсненою оплатою.  

4. Датою здійснення оплати вважається дата зарахування коштів на відповідний розрахунковий 

рахунок закладу. 

5. У разі дострокового припинення (розірвання) цього договору кошти, що були внесені замовником 

як плата за надання додаткової платної освітньої послуги, повертаються йому протягом п’яти 

банківських днів з дати письмового звернення замовника з вказанням банківських реквізитів та рахунку 

для повернення коштів у розмірі, пропорційному невикористаним середньомісячним витратам закладу 

на навчання здобувача на дату розірвання цього договору (середньомісячні витрати визначаються як 

вартість освітньої послуги за період навчання, поділена на кількість місяців в періоді навчання). 

   У разі відрахування слухача до закінчення певного місяця, під час повернення коштів витрати 

закладу за цей місяць враховуються як за повний місяць. 

  У випадку здійснення своєчасної оплати та відсутності письмового звернення від замовника про 

повернення коштів у зв'язку з достроковим припиненням (розірванням) цього договору за перший 

семестр у термін до 30 грудня відповідного року і за другий семестр у термін  до 30 червня відповідного 

року освітня послуга вважається наданою в повному обсязі за семестр/період навчання, за який була 

здійснена оплата. 

   Датою надходження звернення є дата реєстрації його у підрозділі загального діловодства закладу. 

ІV. Відповідальність сторін 

1. У разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених договором, сторони 

несуть відповідальність відповідно до закону. 

2. Сторони звільняються від відповідальності за порушення зобов’язань за договором, якщо порушення 

стали наслідком непереборних обставин. При цьому строк дії договору може бути продовжено на час 

дії таких обставин та їх наслідків. 

3. У випадку не дотримання замовником (закладом) розмірів та/або термінів, та/або порядку оплати за 

надання платної освітньої послуги (повернення коштів) на суми, що повинні бути сплачені (підлягають 

поверненню), може нараховуватися пеня за кожний день затримки оплати (повернення) у розмірі 0,1 

відсотка від суми, яка має бути сплачена (повернута). 
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V. Строк дії договору,  порядок внесення змін,  умови припинення та інші умови 

1. Договір набирає чинності з моменту підписання сторонами заяви про приєднання  і діє протягом 

усього періоду навчання або до дня повного виконання сторонами зобов’язань за договором. 

2. Зміни до договору вносяться за згодою сторін шляхом підписання заяви про внесення змін до заяви 

про приєднання, яка є невід’ємною частиною договору. 

3. Договір припиняється (розривається): 

1) у разі завершення виконання сторонами своїх зобов’язань; 

2) за згодою сторін; 

3) у разі неможливості виконання сторонами своїх зобов’язань у зв’язку з прийняттям нормативно-

правових актів, що змінили умови, встановлені договором, і незгоди будь-якої із сторін внести зміни 

до договору; 

4) у разі ліквідації закладу, якщо не визначений правонаступник; 

5) у разі відрахування слухача; 

6) за рішенням суду в разі порушення або невиконання однією із сторін умов договору.  

4. Дія договору зупиняється у разі надання здобувачу академічної відпустки згідно із законодавством 

на весь строк такої відпустки. Допуск до навчання здобувача після завершення строку академічної 

відпустки здійснюється згідно з наказом закладу, який видається на підставі заяви здобувача. 

5. Договір складений українською мовою і вважається укладеним з моменту підписання заяви про 

приєднання у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, одна з яких надається замовнику, 

а друга зберігається у закладі. 

VI. Реквізити сторін 

  

1. Відомості про заклад: 

повне найменування: Заклад вищої освіти «Український католицький університет» 

місцезнаходження: вул. Іл. Свєнціцького 17, м. Львів, 79011, Україна 

код згідно з ЄДРПОУ: 26205857 

засоби зв’язку: 

номери телефонів (032) 2409944 (внутр. 3237 - бухгалтерія, внутр. 3162 - відділ студентської 

документації) 

адреса електронної пошти: studdoc@ucu.edu.ua 

прізвище, ім’я та по батькові ректора: Прах Богуслав Антоні 

прізвище, ім’я та по батькові заступника першого проректора з адміністративних питань, що діє на 

підставі довіреності і має право від імені Університету укладати договори, підписувати заяви про 

приєднання: Кордуба Юрій Богданович 

  

2. Реквізити замовника та слухача визначаються у заяві про приєднання. 
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