
Додаток 2 до Правил прийому до Українського католицького університету в 2022 році 

 

Перелік конкурсних пропозицій для вступу на навчання 

для здобуття ОС "Магістр" (денна та заочна форми навчання)  

 

* Усі вступники на магістерську програму «Богослов’я» отримують знижку 10000 грн від встановленої вартості навчання у 2022 році 

** Усі вступники на магістерську програму «Християнська педагогіка та організація дозвілля» отримують знижку 50% від встановленої вартості навчання у 2022 році 

*** Максимальний середній бал додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ 

 

Шифр і 

назва 

галузі 

Код і назва 

спеціальності 

(спеціалізації) 

Освітня 

програма 

Кредити 

ЄКТС 

Обсяг 

набору  

Вступні 

випробування 

Вагові 

коефіцієнти 

вступних 

випробувань 

Макси- 

мальний 

середній бал 

додатка до 

документа 

про 

освіту*** 

Мінімальний 

прохідний 

конкурсний 

бал 

Строк 

навчання 

Вартість одного року навчання 

громадян України іноземних 

громадян 

перший рік (грн) другий 

рік 

(грн) 

загалом 

(грн) 

Філософсько-богословський факультет 

04 

Богослов'я 

041 Богослов'я Богослов'я * 90 50 єдиний 

вступний іспит  

з іноземної 

мови 

0,35 20 130 1 рік  

10 місяців 

17500 17500 35000 $ 4200 

фахове вступне 

випробування 

0,65 

  
Християнська 

педагогіка та 

організація 

дозвілля ** 

(заочна 

форма 

навчання) 

90 20 єдиний 

вступний іспит  

з іноземної 

мови 

0,35 20 130 1 рік  

5 місяців 

24000 12000 36000 $ 4200 

фахове вступне 

випробування 

0,65 

 

 

 



Додаток 2 до Правил прийому до Українського католицького університету в 2022 році (продовження) 

 

Факультет наук про здоров’я 

05 

Соціальні 

та 

поведінкові 

науки 

053 

Психологія 

Клінічна 

психологія з 

основами 

когнітивно-

поведінкової 

терапії 

120 30 єдиний вступний 

іспит  

з іноземної мови 

0,25 - 130 1 рік  

10 місяців 

40000 40000 80000 $ 4200 

предметний тест 

з психології та 

соціології 

0,5 

тест загальних 

навчальних 

компетентностей  

0,25 

Клінічна 

психологія з 

основами 

психодинамічної 

терапії 

120 30 єдиний вступний 

іспит  

з іноземної мови 

0,25 - 130 1 рік  

10 місяців 

40000 40000 80000 $ 4200 

предметний тест 

з психології та 

соціології 

0,5 

тест загальних 

навчальних 

компетентностей  

0,25 

22 Охорона 

здоров’я 

227 Фізична 

терапія, 

ерготерапія 

Фізична терапія 

та ерготерапія 

120 50 додаткове 

фахове вступне 

випробування 

залік 0 130 1 рік  

10 місяців 

40000 40000 80000 $ 4200 

єдиний вступний 

іспит  

з іноземної мови 

0,35 

фахове вступне 

випробування 

0,65 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 до Правил прийому до Українського католицького університету в 2022 році (продовження) 

 

Факультет суспільних наук 

06 

Журналісти

ка 

061 

Журналістик

а 

Журналістика 120 15 єдиний вступний 

іспит  

з іноземної мови 

0,25 - 125 1 рік  

10 місяців 

42500 42500 85000 $ 4200 

предметний тест 

на вибір 

вступника 

0,5 

тест загальних 

навчальних 

компетентностей  

0,25 

Медіакомунікації 90 30 єдиний вступний 

іспит  

з іноземної мови 

0,25 - 125 1 рік  

5 місяців 

56667 28333 85000 $ 4200 

предметний тест 

на вибір 

вступника 

0,5 

тест загальних 

навчальних 

компетентностей  

0,25 

07 

Управління 

та 

адмініструв

ання  

073 

Менеджмент 

Інновації та 

підприємництво 

90 32 єдиний вступний 

іспит  

з іноземної мови 

0,4 - 170 1 рік  

10 місяців 

90000 60000 150000 $ 4200 

предметний тест 

з управління та 

адміністрування 

0,3 

тест загальних 

навчальних 

компетентностей  

0,3 

Управління 

персоналом та 

організаційний 

розвиток 

90 18 єдиний вступний 

іспит  

з іноземної мови 

0,4 - 170 1 рік  

10 місяців 

96000 64000 160000 $ 4200 

предметний тест 

з управління та 

адміністрування 

0,3 

тест загальних 

навчальних 

компетентностей  

0,3 

Бізнес- 

адміністрування 

90 20 єдиний вступний 

іспит  

з іноземної мови 

0,3 - 160 1 рік  

10 місяців 

432000 288000 720000 $ 13000 



предметний тест 

з управління та 

адміністрування 

0,4 

тест загальних 

навчальних 

компетентностей  

0,3 

Управління 

технологіями 

90 18 єдиний вступний 

іспит  

з іноземної мови 

0,5 - 170 1 рік  

10 місяців 

294000 196000 490000 $ 9000 

предметний тест 

з управління та 

адміністрування 

0,25 

тест загальних 

навчальних 

компетентностей  

0,25 

Менеджмент 

маркетингової 

діяльності  

90 32 єдиний вступний 

іспит  

з іноземної мови 

0,4 - 170 1 рік  

10 місяців 

90000 60000 150000 $ 4200 

предметний тест 

з управління та 

адміністрування 

0,3 

тест загальних 

навчальних 

компетентностей  

0,3 

Управління 

неприбутковими 

організаціями  

90 30 єдиний вступний 

іспит  

з іноземної мови 

0,25 - 160 1 рік  

5 місяців 

53333 26667 80000 $ 4200 

предметний тест 

з управління та 

адміністрування 

0,25 

тест загальних 

навчальних 

компетентностей  

0,5 

08 Право 081 Право Права людини 90 30 єдиний вступний 

іспит  

з іноземної мови 

0,35 - 150 1 рік  

5 місяців 

56667 28333 85000 $ 4200 

предметний тест 

з права та 

міжнародного 

права 

0,35 

тест загальних 

навчальних 

компетентностей  

0,3 

28 

Публічне 

управління 

281 Публічне 

управління та 

Публічне 

управління та 

адміністрування 

90 15 єдиний вступний 

іспит  

з іноземної мови 

0,25 - 150 1 рік  

10 місяців 

60500 60500 121000 $ 4200 



та 

адмініструв

ання 

адмініструва

ння 

(денна форма 

навчання) 

предметний тест 

на вибір 

вступника 

0,3 

тест загальних 

навчальних 

компетентностей  

0,45 

Публічне 

управління та 

адміністрування 

(заочна форма 

навчання) 

90 10 єдиний вступний 

іспит  

з іноземної мови 

0,25 - 150 1 рік  

10 місяців 

60500 60500 121000 $ 4200 

предметний тест 

на вибір 

вступника 

0,3 

тест загальних 

навчальних 

компетентностей  

0,45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток 2 до Правил прийому до Українського католицького університету в 2022 році (продовження) 

 

Факультет прикладних наук 

12 Інформаційні 

технології 

122 

Комп’ютерні 

науки 

Науки про 

дані  

90 35 єдиний вступний 

іспит  

з іноземної мови 

0,3 0 140 1 рік  

10 місяців 

150000 100000 250000 $ 12000 

фахове вступне 

випробування 

0,7 

 

 


