
 

Можливість навчання на Грекокатолицькому теологічному 

факультеті Пряшівського університету  
В Пряшеві в академічному 2021/2022 році  

 
 

Навчальна програма бакалавр: ЄВРОПЕЙСЬКІ СТУДІЇ   

 
Галузь навчання: 15 ІСТОРИЧНІ  НАУКИ   

 

ОСНОВНІ ДАНІ 

 

Forma навчання: денна, заочна  

Ступінь навчання: 1.  

Тривалість навчання: 3 роки, 4 роки  

Присвоєний академічний титул після закінчення навчальної програми: Бакалавр.  

Передбачувана кількість абітурієнтів: 15, 15 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ 
 

 в органах державного управління та місцевих органах влади,  

 в установах III. сектора, 

 в культурих та культурно-суспільних установах, 

 в інтеграційних органах державних установ, що орієнтуються на 

міжнародне співробітництво та дипломатію,  

 в неурядових міжнародних організаціях, що орієнтуються на міжнародне 

співробітництво, 

 в області основних та прикладних досліджень в університетах,  

 у вітчизняних та закордонних редакціях ЗМІ, 

 у політичних партіях та рухах,  

 в органах, агентствах та установах ЄС, на дипломатичних службах. 

 

ЗАЯВА 
 

– паперова (друкована) заява: 30 євро 

– електронна заява: 20 євро 

– (після подання заяви необхідно надіслати й її друковану версію з підписом 

абітурієнта-вступника на ГТФ ПУ) 

 

Дані рахунку-фактури: 

 

Banka: Štátna pokladnica 

Účet: IBAN: SK71 8180 0000 0070 0007 8299 

Variabilný symbol: 102003 

Konštantný symbol: 0558 

Adresa: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta,       

17. Novembra 15, 080 01 Prešov 

 

Банк: Державне казначейство 

Рахунок: IBAN: SK71 8180 0000 0070 0007 8299 

Ідентифікаційний символ платежу (тзв. варіабільний символ): 102003 

Константний символ: 0558 

Адреса: Пряшівський університет у Пряшеві, Греко-католицький теологічний 

факультет, вул. 17 листопада 15, 080 01 Пряшів 

 

 

 



 

ВСТУПНА ПРОЦЕДУРА 

 

Умови прийому та загальні відомості про процедуру прийому на навчання  

 Основна умова для прийому на навчання у межах навчальної програми 

бакалавра (перший ступінь вищої освіти згідно зі статтею 52 Закону 131/2002 Зб. 

зак. про вищі навчальні заклади та внесенням змін та поправок до деяких законів) – 

це здобута середня освіта на основі випускних іспитів.  

 Абітурієнти подають заяву на обрану навчальну програму за адресою факультету. 

До заяви потрібно додати структуровану автобіографію, завірену копію свідоцтва про 

здобуття повної загальної середньої освіти, фотокопії щорічних табелів, або табель за 

останній семестр із загальноосвітньої середньої школи. 

 Абітурієнт, який ще не склав випускні іспити та не може навести відповідні дані 

про їх складання, надає документ про складання цих іспитів пізніше (одразу після 

складання випускних іспитів), не пізніше встановленого факультетом строку. У разі 

якщо абітурієнт не надасть цей документ, він/вона не може вступити до навчального 

закладу.  

 Чек із оплати відповідного збору щодо забезпечення процедури прийому, 

необхідно наліпити на третю сторінку заяви (абітурієнти повинні оплатити збір за 

допомогою поштового грошового переказу типу U; заяви без підтвердження оплати 

збору не приймаються).  

Умови прийому закордонних абітурієнтів та громадян Словацької Республіки –  

однакові.  

 Більш детальна інформація про процедуру прийому буде опублікована на веб-

сторінці факультету, а також надіслана абітурієнтам, які подали заяву, за місяць до 

вступних іспитів.  

 

ВСТУПНИЙ ІСПИТ 

 

Форма та зміст вступного іспиту: 

 без вступних співбесід, на основі досягнутих результатів навчання у середній 

(загальноосвітній) школі та загального результату випускних іспитів. 

 

СТРОКИ 

 

Подання заяви на навчання на ступінь бакалавра: дo 31 березня 2021 року 

Надіслання свідоцтва про освіту: дo 11 червня 2021 року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Навчальна програма бакалавр:  АНІМАЦІЯ ДОЗВІЛЛЯ  

 

Навчальна галузь: 37. ТЕОЛОГІЯ  

 

ОСНОВНІ ДАНІ 

 

Forma навчання: денна, заочна  

Ступінь навчання: 1.  

Тривалість навчання: 3 роки, 4 роки  

Присвоєний академічний титул після закінчення навчальної програми: Бакалавр.  

Передбачувана кількість абітурієнтів: 20, 15 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ 

 

 центри дозвілля, шкільні клуби, будинки молоді,  

 соціальні установи, благодійні організації,  

 виховні заклади та установи, державне управління. 

 

ЗАЯВА 
 

– паперова (друкована) заява: 30 євро 

– електронна заява: 20 євро 

– (після подання заяви необхідно надіслати й її друковану версію з підписом 

абітурієнта-вступника на ГТФ ПУ) 

 

Дані рахунку-фактури: 

 

Banka: Štátna pokladnica 

Účet: IBAN: SK71 8180 0000 0070 0007 8299 

Variabilný symbol: 102003 

Konštantný symbol: 0558 

Adresa: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta,       

17. Novembra 15, 080 01 Prešov 

 

Банк: Державне казначейство 

Рахунок: IBAN: SK71 8180 0000 0070 0007 8299 

Ідентифікаційний символ платежу (тзв. варіабільний символ): 102003 

Константний символ: 0558 

Адреса: Пряшівський університет у Пряшеві, Греко-католицький теологічний 

факультет, вул. 17 листопада 15, 080 01 Пряшів 

 

ВСТУПНА ПРОЦЕДУРА 

 

Умови прийому та загальні відомості про процедуру прийому на навчання  

 Основна умова для прийому на навчання у межах навчальної програми 

бакалавра (перший ступінь вищої освіти згідно зі статтею 52 Закону 131/2002 Зб. 

зак. про вищі навчальні заклади та внесенням змін та поправок до деяких законів) – 

це здобута середня освіта на основі випускних іспитів.  

 Абітурієнти подають заяву на обрану навчальну програму за адресою факультету. 

До заяви потрібно додати структуровану автобіографію, завірену копію свідоцтва про 

здобуття повної загальної середньої освіти, фотокопії щорічних табелів, або табель за 

останній семестр із загальноосвітньої середньої школи. 

 Абітурієнт, який ще не склав випускні іспити та не може навести відповідні дані 

про їх складання, надає документ про складання цих іспитів пізніше (одразу після 

складання випускних іспитів), не пізніше встановленого факультетом строку. У разі 

якщо абітурієнт не надасть цей документ, він/вона не може вступити до навчального 

закладу.  



 

 Чек із оплати відповідного збору щодо забезпечення процедури прийому, 

необхідно наліпити на третю сторінку заяви (абітурієнти повинні оплатити збір за 

допомогою поштового грошового переказу типу U; заяви без підтвердження оплати 

збору не приймаються).  

Умови прийому закордонних абітурієнтів та громадян Словацької Республіки –  

однакові.  

 Більш детальна інформація про процедуру прийому буде опублікована на веб-

сторінці факультету, а також надіслана абітурієнтам, які подали заяву, за місяць до 

вступних іспитів.  

 

ВСТУПНИЙ ІСПИТ 

 

Форма та зміст вступного іспиту: 

 без вступних співбесід, на основі досягнутих результатів навчання у середній 

(загальноосвітній) школі та загального результату випускних іспитів. 

 

СТРОКИ 

 

Подання заяви на навчання на ступінь бакалавра: дo 31 березня 2021 року 

Надіслання свідоцтва про освіту: дo 11 червня 2021 року. 



 

Навчальна програма бакалавр: РЕЛІГІЄЗНАВСТВО  

 

Навчальна галузь: 15 ІСТОРИЧНІ НАУКИ  

 

ОСНОВНІ ДАНІ 

 

Forma навчання: денна, заочна  

Ступінь навчання: 1.  

Тривалість навчання: 3 роки, 4 роки  

Присвоєний академічний титул після закінчення навчальної програми: Бакалавр.  

Передбачувана кількість абітурієнтів: 10, 10 

 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ 

 редактор культурних та релігійних програм,  

 спеціалізований консультант та працівник в ЗМІ,  

 редакції та видавництва релігійної літератури,  

 державне управління, профспілки з питань церкви та релігійних об’єднань,  

 консультування урядових, політичних та соціальних установ,  

 управління релігійних предметів та об’єктів, архівів та музеїв. 

 

ЗАЯВА 
 

– паперова (друкована) заява: 30 євро 

– електронна заява: 20 євро 

– (після подання заяви необхідно надіслати й її друковану версію з підписом 

абітурієнта-вступника на ГТФ ПУ) 

 

Дані рахунку-фактури: 

 

Banka: Štátna pokladnica 

Účet: IBAN: SK71 8180 0000 0070 0007 8299 

Variabilný symbol: 102003 

Konštantný symbol: 0558 

Adresa: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta,       

17. Novembra 15, 080 01 Prešov 

 

Банк: Державне казначейство 

Рахунок: IBAN: SK71 8180 0000 0070 0007 8299 

Ідентифікаційний символ платежу (тзв. варіабільний символ): 102003 

Константний символ: 0558 

Адреса: Пряшівський університет у Пряшеві, Греко-католицький теологічний 

факультет, вул. 17 листопада 15, 080 01 Пряшів 

 

ВСТУПНА ПРОЦЕДУРА 

 

Умови прийому та загальні відомості про процедуру прийому на навчання  

 Основна умова для прийому на навчання у межах навчальної програми 

бакалавра (перший ступінь вищої освіти згідно зі статтею 52 Закону 131/2002 Зб. 

зак. про вищі навчальні заклади та внесенням змін та поправок до деяких законів) – 

це здобута середня освіта на основі випускних іспитів.  

 Абітурієнти подають заяву на обрану навчальну програму за адресою факультету. 

До заяви потрібно додати структуровану автобіографію, завірену копію свідоцтва про 

здобуття повної загальної середньої освіти, фотокопії щорічних табелів, або табель за 

останній семестр із загальноосвітньої середньої школи. 

 Абітурієнт, який ще не склав випускні іспити та не може навести відповідні дані 

про їх складання, надає документ про складання цих іспитів пізніше (одразу після 



 

складання випускних іспитів), не пізніше встановленого факультетом строку. У разі 

якщо абітурієнт не надасть цей документ, він/вона не може вступити до навчального 

закладу.  

 Чек із оплати відповідного збору щодо забезпечення процедури прийому, 

необхідно наліпити на третю сторінку заяви (абітурієнти повинні оплатити збір за 

допомогою поштового грошового переказу типу U; заяви без підтвердження оплати 

збору не приймаються).  

Умови прийому закордонних абітурієнтів та громадян Словацької Республіки –  

однакові.  

 Більш детальна інформація про процедуру прийому буде опублікована на веб-

сторінці факультету, а також надіслана абітурієнтам, які подали заяву, за місяць до 

вступних іспитів.  

 

ВСТУПНИЙ ІСПИТ 

 

Форма та зміст вступного іспиту: 

 без вступних співбесід, на основі досягнутих результатів навчання у середній 

(загальноосвітній) школі та загального результату випускних іспитів. 

 

СТРОКИ 

 

Подання заяви на навчання на ступінь бакалавра: дo 31 березня 2021 року 

Надіслання свідоцтва про освіту: дo 11 червня 2021 року. 



 

Навчальна програма магістр: КАТОЛИЦЬКА ТЕОЛОГІЯ  
 
Навчальна галузь: 37. ТЕОЛОГІЯ 

ОСНОВНІ ДАНІ  

Forma навчання: денна 

Ступінь навчання: 1. та 2. об’єднаний  

Тривалість навчання: 6 роки  

Присвоєний академічний титул після закінчення навчальної програми: Магістр.  

Передбачувана кількість абітурієнтів: 15 

РЕАЛІЗАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ  

 священослужіння, церковні центри та церковні організації,  

 учитель релігійного виховання в початкових та середніх школах,  

 асистент у вищих навчальних закладах теологічного та гуманітарного 

спрямування,  

 консультант в урядових, політичних та соціальних установах.  

 працівники-лаїки в різних областях суспільного життя. 

 
ЗАЯВА 
 

– паперова (друкована) заява: 30 євро 

– електронна заява: 20 євро 

– (після подання заяви необхідно надіслати й її друковану версію з підписом 

абітурієнта-вступника на ГТФ ПУ) 

 

Дані рахунку-фактури: 

 

Banka: Štátna pokladnica 

Účet: IBAN: SK71 8180 0000 0070 0007 8299 

Variabilný symbol: 102003 

Konštantný symbol: 0558 

Adresa: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta,       

17. Novembra 15, 080 01 Prešov 

 

Банк: Державне казначейство 

Рахунок: IBAN: SK71 8180 0000 0070 0007 8299 

Ідентифікаційний символ платежу (тзв. варіабільний символ): 102003 

Константний символ: 0558 

Адреса: Пряшівський університет у Пряшеві, Греко-католицький теологічний 

факультет, вул. 17 листопада 15, 080 01 Пряшів 

 

ВСТУПНА ПРОЦЕДУРА 

 

Умови прийому та загальні відомості про процедуру прийому на навчання  

 

 Основна умова для прийому на навчання у межах навчальної програми 

об’єднаного 1. та 2. ступеня (згідно зі статтею 53, пункт 3 Закону 131/2002 Зб. зак. 

про вищі навчальні заклади та внесенням змін та поправок до деяких законів) – це 

здобута середня освіта на основі випускних іспитів.   

 Абітурієнти подають заяву на обрану навчальну програму за адресою факультету. 

До заяви потрібно додати структуровану автобіографію, завірену копію диплому 

бакалавра та Звіт (довідку) про складені іспити в межах бакалаврського навчання.  



 

 Чек з оплати відповідного збору щодо забезпечення процедури прийому, 

необхідно наліпити на третю сторінку заяви (абітурієнти повинні оплатити збір за 

допомогою поштового грошового переказу типу U; заяви без підтвердження оплати 

збору не приймаються).  

Умови прийому закордонних абітурієнтів та громадян Словацької Республіки –  

однакові.  

 Більш детальна інформація про процедуру прийому буде опублікована на веб-

сторінці факультету, а також надіслана абітурієнтам, які подали заяву, за місяць до 

вступних іспитів.  

 

ВСТУПНИЙ ІСПИТ 

 

Форма та зміст вступного іспиту: 

 оцінка результатів навчання в середніх (загальноосвітніх) школах тa 

загального результату випускних іспитів  

 усний іспит:  

предмет співбесіди з абітурієнтом полягає у з’ясуванні його/її мотивації 

тa особистих схильностей до  навчання в обраній навчальній галузі, або до 

формування в священослужительстві. 

 письмовий тест:  

тест з катехизму католицької церкви, загального світогляду про греко-

католицьку церкву та суспільного світогляду. 

 

СТРОКИ 

 

Подання заяви: дo 31 березня 2021 року 

Надіслання свідоцтва про освіту: дo 11 червня 2021 року. 



 

Навчальна програма магістр: ЄВРОПЕЙСЬКІ СТУДІЇ  
 
Навчальна галузь: 15. ІСТОРИЧНІ НАУКИ 
 

ОСНОВНІ ДАНІ 

 

Forma навчання: денна, заочна  

Ступінь навчання: 2.  

Тривалість навчання: 2 роки, 3 роки  

Присвоєний академічний титул після закінчення навчальної програми: Магістр.  

Передбачувана кількість абітурієнтів: 15, 15 

РЕАЛІЗАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ  

 в органах державного управління та місцевих органах влади,  

 у культурих та культурно-суспільних установах, 

 в інтеграційних органах державних установ, що орієнтуються на 

міжнародне співробітництво та дипломатію,  

 в неурядових міжнародних організаціях, що орієнтуються на міжнародне 

співробітництво, 

 в області основних та прикладних досліджень в університетах,  

 у вітчизняних та закордонних редакціях ЗМІ, 

 у політичних партіях та рухах,  

 в органах, агентствах та установах ЄС, на дипломатичних службах. 

 

ЗАЯВА 
 

– паперова (друкована) заява: 30 євро 

– електронна заява: 20 євро 

– (після подання заяви необхідно надіслати й її друковану версію з підписом 

абітурієнта-вступника на ГТФ ПУ) 

 

Дані рахунку-фактури: 

 

Banka: Štátna pokladnica 

Účet: IBAN: SK71 8180 0000 0070 0007 8299 

Variabilný symbol: 102003 

Konštantný symbol: 0558 

Adresa: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta,       

17. Novembra 15, 080 01 Prešov 

 

Банк: Державне казначейство 

Рахунок: IBAN: SK71 8180 0000 0070 0007 8299 

Ідентифікаційний символ платежу (тзв. варіабільний символ): 102003 

Константний символ: 0558 

Адреса: Пряшівський університет у Пряшеві, Греко-католицький теологічний 

факультет, вул. 17 листопада 15, 080 01 Пряшів 

 

ВСТУПНА ПРОЦЕДУРА 

 

Умови прийому та загальні відомості про процедуру прийому на навчання  

 Основна умова для прийому на навчання у межах навчальної програми магістр 

(другий ступінь вищої освіти згідно зі статтею 53 Закону 131/2002 Зб. зак. про вищі 

навчальні заклади та внесенням змін та поправок до деяких законів) – завершене 

бакалаврське навчання на основі державного іспиту (перший ступінь вищої освіти) у 

відповідній, або спорідненій навчальній галузі.  



 

 Абітурієнти подають заяву на обрану навчальну програму за адресою факультету. 

До заяви потрібно додати структуровану автобіографію, завірену копію диплому 

бакалавра та Звіт (довідку) про складені іспити в межах бакалаврського навчання.  

 Чек з оплати відповідного збору щодо забезпечення процедури прийому, 

необхідно наліпити на третю сторінку заяви (абітурієнти повинні оплатити збір за 

допомогою поштового грошового переказу типу U; заяви без підтвердження оплати 

збору не приймаються).  

Умови прийому закордонних абітурієнтів та громадян Словацької Республіки –  

однакові.  

 Більш детальна інформація про процедуру прийому буде опублікована на веб-

сторінці факультету, а також надіслана абітурієнтам, які подали заяву, за місяць до 

вступних іспитів.  

 

ВСТУПНИЙ ІСПИТ 

 

Форма та зміст вступного іспиту: 

 без вступних співбесід, на основі досягнутих результатів навчання з 1. 

ступеня вищої освіти (середній бал протягом бакалаврського навчання; 

остаточний середній бал на державному іспиті). 

 

СТРОКИ 

 

Подання заяви на навчання на ступінь магістр:  

          дo 31 березня 2021 року 

Надіслання диплому про здобутий 1. ступінь вищої освіти:  

дo 23 червня 2021 року (в обґрунтованих випадках не пізніше 10 вересня 

2021 року). 

 



 

Навчальна програма магістр: ПРОБАЦІЙНА ТА МЕДІАЦІЙНА ПРАЦЯ  

 
Навчальна галузь: 37. ТЕОЛОГІЯ 
 

ОСНОВНІ ДАНІ 

 

Forma навчання: денна, заочна  

Ступінь навчання: 2.  

Тривалість навчання: 2 роки, 3 роки  

Присвоєний академічний титул після закінчення навчальної програми: Магістр.  

Передбачувана кількість абітурієнтів: 20, 20 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ  

 

 службовець з питань пробації та медіації на державній службі, на службовій 

посаді в суді, 

 комерційна медіація,  

 державне управління, 

 професійний консультант та керівник в церковних, екуменічний, державних 

та недержавних освітніх та виховних закладах та установах. 

 
ЗАЯВА 
 

– паперова (друкована) заява: 30 євро 

– електронна заява: 20 євро 

– (після подання заяви необхідно надіслати й її друковану версію з підписом 

абітурієнта-вступника на ГТФ ПУ) 

 

Дані рахунку-фактури: 

 

Banka: Štátna pokladnica 

Účet: IBAN: SK71 8180 0000 0070 0007 8299 

Variabilný symbol: 102003 

Konštantný symbol: 0558 

Adresa: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta,       

17. Novembra 15, 080 01 Prešov 

 

Банк: Державне казначейство 

Рахунок: IBAN: SK71 8180 0000 0070 0007 8299 

Ідентифікаційний символ платежу (тзв. варіабільний символ): 102003 

Константний символ: 0558 

Адреса: Пряшівський університет у Пряшеві, Греко-католицький теологічний 

факультет, вул. 17 листопада 15, 080 01 Пряшів 

 
ВСТУПНА ПРОЦЕДУРА 

 

Умови прийому та загальні відомості про процедуру прийому на навчання  

  

 Основна умова для прийому на навчання у межах навчальної програми магістр 

(другий ступінь вищої освіти згідно зі статтею 53 Закону 131/2002 Зб. зак. про вищі 

навчальні заклади та внесенням змін та поправок до деяких законів) – завершене 

бакалаврське навчання на основі державного іспиту (перший ступінь вищої освіти) у 

відповідній, або спорідненій навчальній галузі.  

 Абітурієнти подають заяву на обрану навчальну програму за адресою факультету. 

До заяви потрібно додати структуровану автобіографію, завірену копію диплому 

бакалавра та Звіт (довідку) про складені іспити в межах бакалаврського навчання.  



 

 Чек з оплати відповідного збору щодо забезпечення процедури прийому, 

необхідно наліпити на третю сторінку заяви (абітурієнти повинні оплатити збір за 

допомогою поштового грошового переказу типу U; заяви без підтвердження оплати 

збору не приймаються).  

Умови прийому закордонних абітурієнтів та громадян Словацької Республіки –  

однакові.  

 Більш детальна інформація про процедуру прийому буде опублікована на веб-

сторінці факультету, а також надіслана абітурієнтам, які подали заяву, за місяць до 

вступних іспитів.  

 

ВСТУПНИЙ ІСПИТ 

 

Форма та зміст вступного іспиту: 

 без вступних співбесід, на основі досягнутих результатів навчання з 1. 

ступеня вищої освіти (середній бал протягом бакалаврського навчання; 

остаточний середній бал на державному іспиті). 

 

СТРОКИ 

 

Подання заяви на навчання на ступінь магістр:  

          дo 31 березня 2021 року 

Надіслання диплому про здобутий 1. ступінь вищої освіти:  

дo 23 червня 2021 року (в обґрунтованих випадках не пізніше 10 вересня 

2021 року). 

 

 

 



 

Навчальна програма магістр: РЕЛІГІЄЗНАВСТВО 

 
Навчальна галузь: 15 ІСТОРИЧНІ  НАУКИ  

 

ОСНОВНІ ДАНІ 

 

Forma навчання: денна, заочна  

Ступінь навчання: 2.  

Тривалість навчання: 2 роки, 3 роки  

Присвоєний академічний титул після закінчення навчальної програми: Магістр.  

Передбачувана кількість абітурієнтів: 10, 10 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ  

 

 професійний керівник культурно-релігійних установ, 

 професійний керівник у сфері державного та громадського управління,  

 професійний співробітник у музеях та установах, що керують релігійними 

предметами та об’єктами, 

 професійний консультант для державних, політичних та суспільних установ, 

який орієнтуються на міжрелігійний діалог та світові релігійні системи. 

 

ЗАЯВА 
 

– паперова (друкована) заява: 30 євро 

– електронна заява: 20 євро 

– (після подання заяви необхідно надіслати й її друковану версію з підписом 

абітурієнта-вступника на ГТФ ПУ) 

 

Дані рахунку-фактури: 

 

Banka: Štátna pokladnica 

Účet: IBAN: SK71 8180 0000 0070 0007 8299 

Variabilný symbol: 102003 

Konštantný symbol: 0558 

Adresa: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta,       

17. Novembra 15, 080 01 Prešov 

 

Банк: Державне казначейство 

Рахунок: IBAN: SK71 8180 0000 0070 0007 8299 

Ідентифікаційний символ платежу (тзв. варіабільний символ): 102003 

Константний символ: 0558 

Адреса: Пряшівський університет у Пряшеві, Греко-католицький теологічний 

факультет, вул. 17 листопада 15, 080 01 Пряшів 

 
ВСТУПНА ПРОЦЕДУРА 

 

Умови прийому та загальні відомості про процедуру прийому на навчання  

  

 Основна умова для прийому на навчання у межах навчальної програми магістр 

(другий ступінь вищої освіти згідно зі статтею 53 Закону 131/2002 Зб. зак. про вищі 

навчальні заклади та внесенням змін та поправок до деяких законів) – завершене 

бакалаврське навчання на основі державного іспиту (перший ступінь вищої освіти) у 

відповідній, або спорідненій навчальній галузі.  

 Абітурієнти подають заяву на обрану навчальну програму за адресою факультету. 

До заяви потрібно додати структуровану автобіографію, завірену копію диплому 

бакалавра та Звіт (довідку) про складені іспити в межах бакалаврського навчання.  



 

 Чек з оплати відповідного збору щодо забезпечення процедури прийому, необхідно 

наліпити на третю сторінку заяви (абітурієнти повинні оплатити збір за допомогою 

поштового грошового переказу типу U; заяви без підтвердження оплати збору не 

приймаються).  

Умови прийому закордонних абітурієнтів та громадян Словацької Республіки –  

однакові.  

 Більш детальна інформація про процедуру прийому буде опублікована на веб-

сторінці факультету, а також надіслана абітурієнтам, які подали заяву, за місяць до 

вступних іспитів.  

 

ВСТУПНИЙ ІСПИТ 

 

Форма та зміст вступного іспиту: 

 без вступних співбесід, на основі досягнутих результатів навчання з 1. 

ступеня вищої освіти (середній бал протягом бакалаврського навчання; 

остаточний середній бал на державному іспиті). 

 

СТРОКИ 

 

Подання заяви на навчання на ступінь магістр:  

          дo 31 березня 2021 року 

Надіслання диплому про здобутий 1. ступінь вищої освіти:  

дo 23 червня 2021 року (в обґрунтованих випадках не пізніше 10 вересня 

2021 року). 

 


