МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ У НАУКИ УКРАЇНИ
ВНЗ «УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБОВУВАННЯ
для абітурієнтів перехресного вступу
Галузь знань – 04 «Богослов’я»
Спеціальність – 041 «Богослов’я»
Освітня програма – «Християнська педагогіка та організація дозвілля»
Освітньо-кваліфікаційний рівень – «магістр»

Львів 2018

ВСТУП
Додаткове вступне випробовування складають вступники на освітню програму «Богослов’я»
освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», які вступають на основі ступеня вищої освіти
здобутого за іншою спеціальністю. Додаткове вступне випробовування має на меті
перевірити базові знання з богослов’я та історії Церкви.
Додаткове вступне випробовування проводиться у формі співбесіди. Абітурієнт повинен
продемонструвати знання з поданого нижче переліку тем, вступник дає відповідь на 2 (два)
запитання. Вступникам можуть ставитися запитання на основі поданого ними мотиваційного
листа.
Додаткове вступне випробовування не складають вступники, які здобули базову вищу освіту
на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» зі спеціальності «Богослов’я».
Вступники, які успішно пройшли додаткове вступне випробовування, допускаються до здачі
фахового вступного випробовування та іспиту з іноземної мови.
За умови успішного проходження конкурсного відбору та зарахування на навчання на
освітню програму «Богослов’я», вступникам, які вступили на основі ступені здобутого за
іншою спеціальністю, встановлюється академічна різниця з базових богословських
дисциплін, яку вони ліквідовують під час навчання на магістерській освітній програмі.
ЗМІСТ ПРОГРАМИ / ПЕРЕЛІК ТЕМ
1. Дайте визначення терміну «Літургія» і поясніть його.
2. Богослов’я і його значення.
3. Біблія: Старий і Новий Завіти.
4. Ісус Христос і спасіння.
5. Церква і суспільство.
6. Основи духовного життя.
7. Господські та богородичні свята.
8. Основи християнської моральності.
9. Отці Церкви і християнське віровчення.
10. Основні віхи історії християнства та історії християнства в Україні.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Оцінювання знань вступників, які складають додаткове вступне випробовування,
здійснюється у 100-ній шкалі.
Успішним вважається складання додаткового вступного випробовування за умови
отримання вступником не менше 60 балів.
100-90 балів – оцінка «відмінно» (за національною шкалою)
Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно здобувати знання, без допомоги
викладача знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє використовувати набуті
знання і вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує
відповіді, самостійно розкриває власні обдарування і нахили
89-85 – оцінка «добре» (за національною шкалою)
Студент вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, вільно
розв’язує вправи і задачі у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки,
кількість яких незначна
84-75 – оцінка «добре» (за національною шкалою)

Студент вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом
викладача; в цілому самостійно застосовувати її на практиці; контролювати власну
діяльність; виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи для
підтвердження думок
74-65 – оцінка «задовільно» (за національною шкалою)
Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння
основних положень; з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал,
виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих
64-60 – оцінка «задовільно» (за національною шкалою)
Студент володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину
його відтворює на репродуктивному рівні
59-35 – оцінка «незадовільно»
Студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину
навчального матеріалу
34-1 – оцінка «незадовільно»
Студент володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих
фактів, елементів, об’єктів
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