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КОНТАКТИ
Жилінський університет в Жиліні Факультет гуманітарних наук
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
тел.: +421 (41) 513 61 01
e-mail: studref@fhv.uniza.sk www.fhv.uniza.sk

У разі виникнення питань щодо навчання звертайтеся до навчального відділу:
тел.: +421 (41) 513 61 07, +421 (41) 513 61 12

Координатор роботи зі студентами з особливими потребами:
Ева Шкорваґова (PhDr. Eva Škorvagová, PhD.)
тел.: +421 (41) 513 63 79
e-mail: eva.skorvagova@fhv.uniza.sk

АКРЕДИТОВАНІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ
НА АКАДЕМІЧНИЙ РІК 2020/2021 
НАЗВА БАКАЛАВРСЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
ДЕННЕ НАВЧАННЯ ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ*
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ 3 РОКИ ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ 4 РОКИ
Медіаматика та культурна спадщина Медіаматика та культурна спадщина
Соціальна педагогіка Соціальна педагогіка
Викладання англійської мови та 
літератури, громадянської освіти

-

Викладання громадянської освіти -
* дистанційне навчання є платним, вартість 750 € за один академічний рік

Детальну інформацію про освітні програми:
• навчальні плани,
• інформаційні аркуші предметів
знайдете на http://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/plany.php.
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 ОЧІКУВАНА КІЛЬКІСТЬ АБІТУРІЄНТІВ, ЩО БУДУТЬ ЗАРАХОВАНІ НА 1 КУРС

БАКАЛАВРСЬКЕ НАВЧАННЯ

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА / СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
КІЛЬКІСТЬ ЗАРАХОВАНИХ

ДЕННЕ ДИСТАНЦІЙНЕ

Медіаматика та культурна спадщина / Медійні та комунікаційні дослідження 54 10
Соціальна педагогіка / Викладання та педагогічні науки 55 20
Викладання англійської мови та літератури, громадянської освіти / 
Викладання та педагогічні науки

70 -

Викладання громадянської освіти / Викладання та педагогічні науки 30 -

ВСЬОГО 209 30

У випадку незначної кількості абітурієнтів на денне навчання факультет залишає за собою право освітню програму на 
наступний академічний рік не відкрити, натомість вступникам буде запропоновано іншу освітню програму за тією самою 
або подібною спеціальністю.
У випадку незначної кількості абітурієнтів на дистанційне навчання факультет залишає за собою право освітню програму 
на наступний академічний рік не відкрити.

 УМОВИ ПРИЙОМУ

Головна умова прийому

Головною умовою прийому на бакалаврське навчання (освітню програму першого рівня) є отримання повної середньої 
освіти або повної середньої професійної освіти (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z.). Освіта іноземного абітурієнта, 
який закінчив середній навчальний заклад за кордоном, є порівнювальною з освітою, здобутою в Словацькій Республіці. 
Абітурієнт, який середню освіту здобув за кордоном, окрім заяви на навчання в університеті зобов’язаний не пізніше 
дня запису на перший курс надати рішення про визнання закордонного документу про повну середню освіту, видане 
уповноваженою установою в Словацькій Республіці.

Інші умови прийому

1. Без вступного іспиту
Абітурієнти будуть прийняті без вступного іспиту, якщо вони виконали встановлені законом умови прийому на бакалаврське 
навчання (див. Головна умова прийому) та їх загальна кількість не перевищить плановану кількість зарахованих. Якщо 
абітурієнт надав повний пакет документів, що додаються до заяви на навчання, процедура прийому буде здійснена без 
його особистої присутності.

2. Процедура відбору
У разі, якщо кількість вступників перевищить плановану кількість зарахованих, прийом буде здійснений за результатами 
процедури відбору на підставі успішності навчання у середній школі. Буде сформований рейтинг абітурієнтів згідно з 
досягнутим середньоарифметичним балом табелю успішності за передостанній рік навчання.
Першочергово будуть прийняті вступники, що у цьому навчальному році склали тести NPS (SCIO) із загальних передумов 
навчання або англійської мови та досягли щонайменше 60-й перцентиль.
Якщо абітурієнт надав повний пакет документів, що додаються до заяви на навчання, процедура прийому буде здійснена 
без його особистої присутності.

3. Для навчання на факультеті необхідне письмове й усне володіння словацькою або чеською мовою. На освітній програмі 
«Викладання англійської мови та літератури, громадянської освіти» необхідно володіти англійською мовою в обсязі 
програми середньої школи, як мінімум на рівні В1 відповідно до SERR.
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 ПРИЙОМ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

Для іноземних абітурієнтів діють умови прийому як для абітурієнтів зі Словацької Республіки.
Іноземні студенти, які навчаються мовою, іншою, ніж державна, платять за навчання відповідно до умов, вказаних у § 92 
абзаці 8 Закону про вищі навчальні заклади. Плата за навчання встановлюється директивою Жилінського університету 
та оприлюднюється на веб-сторінці університету. Для іноземних студентів, які навчаються словацькою мовою, навчання 
є безкоштовним. Абітурієнти з Чехії можуть для подання заяви використати бланк дійсний в Чеській Республіці. Для 
іноземних абітурієнтів, прийнятих на підставі міжнародних угод, білатеральних договорів або для стипендіатів уряду 
Словацької Республіки діють умови вказані у відповідних документах.

 ЗАЯВА

Заяви подаються на освітні програми.
У випадку зацікавленості відразу в кількох освітніх програмах необхідно на кожну програму подати окрему заяву 
і сплатити відповідний збір.

Заява заповнюється на спеціальному бланку «Prihláška na vysokoškolské štúdium – 1. stupeň» або за допомогою онлайн 
сервісу в електронній формі. Електронну заяву абітурієнт може заповнити на веб-сторінці Жилінського університету https://
vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php або на порталі ВНЗ https://prihlaskavs.sk/sk/. У разі електронної заяви необхідно 
дотримуватися інструкцій системи Електронна заява.
Абітурієнту буде повідомлено про необхідність доповнення пакету документів, якщо разом із заявою будуть надані не всі 
необхідні документи.
У випадку неучасті або неуспішної участі у процедурі прийому сума сплаченого збору не повертається.
Якщо абітурієнт хоче взяти участь у вступній кампанії на кількох факультетах Жилінського університету, подати заяву і 
сплачувати відповідний збір треба окремо на кожен факультет.

Додатки до заяви на бакалаврське навчання:
• резюме;
• квитанція про сплату збору за процедуру прийому;
• копії табелів успішності за роки навчання в старших класах, або підтвердження оцінок середньою школою безпосередньо 
на заяві.
Після складення матури (випускного іспиту в середній школі), вступники мають надіслати факультету засвідчену копію 
свідоцтва про повну середню освіту (атестату) і копію табеля успішності за останній рік навчання до терміну, про який 
кожному абітурієнтові буде повідомлено в письмовій формі.

Збір за процедуру прийому:
20 € потрібно сплатити на адресу: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
банківська установа: Štátna pokladnica
номер рахунку IBAN: SK52 8180 0000 0070 0026 9925
константний символ: 0308
змінний символ: 10831 – бакалаврське навчання
Спосіб оплати:  платіж можна здійснити перерахуванням з банківського рахунку або поштовим 

переказом на вище зазначений рахунок.
Квитанція про оплату: квитанцію про оплату надіслати на адресу факультету разом із заявою.

Плата за навчання – згідно із законодавством про вищу освіту. Інформацію про розмір плати за навчання за відповідний 
академічний рік Жилінський університет в Жиліні у встановлені строки оприлюднює на веб-сайті.

При оплаті збору з країн-членів ЄС, ЄЕЗ, з територій, що вважаються складовою частиною ЄС (ст. 299 Римського договору), 
та з країн, які приєдналися до SEPA, слід використовувати BIC: SPSRSKBAXXX, IBAN: SK52 8180 0000 0070 0026 9925.

 ТЕРМІНИ

День відкритих дверей Термін подання заяви на навчання Термін проведення процедури прийому
07.02.2020 до 31.03.2020 11-12.06.2020
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 ПРОЖИВАННЯ

Усі студенти першого курсу бакалаврського навчання мають право на поселення у гуртожитку згідно з внутрішніми 
постановами університету. Плата за гуртожиток: 41 € - 51 €/місяць.

 ХАРЧУВАННЯ

Студенти мають можливість користуватися послугами їдалень та буфетів Жилінського університету в Жиліні. 
Вартість однієї комплексної порції: 1,10 € – 2,40 €.

 СТИПЕНДІЇ

Студенти усіх освітніх програм можуть отримати мотиваційну (висока успішність, виняткові досягнення) стипендію 
відповідно до встановлених критеріїв.

 МОЖЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ БАКАЛАВРАТУ

Можливість подальшого навчання на магістерському рівні вищої освіти на Факультеті гуманітарних наук Жилінського 
університету в академічному році 2020/2021 – «Медіаматика та культурна спадщина», «Соціальна педагогіка», «Викладання 
англійської мови та літератури, громадянська освіта», «Викладання громадянської освіти» (детальну інформацію про 
освітні програми розміщено на веб-сторінках університету). Після завершення навчання бакалаврського рівня необхідно 
перевірити актуальний перелік пропонованих освітніх програм на конкретний академічний рік.

 ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ

БАКАЛАВРСЬКА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 

МЕДІАМАТИКА ТА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА
(спеціальність «Медійні та комунікаційні дослідження»)
Випускники можуть працевлаштуватися у широкому колі публічних, державних, приватних і неприбуткових установ та 
підприємств, інститутів пам’яті, в засобах масової інформації, рекламних агенціях, інформаційних та освітніх центрах.

СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА
(спеціальність «Викладання та педагогічні науки»)
Випускники спеціальності «Викладання та педагогічні науки» (1-ий ступінь) мають кваліфікацію для роботи на посадах 
соціального педагога, професійного вихователя та педагога-фрілансер. Вони можуть виконувати професійну діяльність 
у якості соціальних педагогів у сфері соціальних послуг, працівників державного адміністрування та самоврядування у 
сфері піклування про дітей та молодь, соціальних педагогів у державних, приватних або неурядових організаціях, що 
займаються громадською підтримкою виховання та освіти. Крім того, працевлаштовуються як працівники освіти у сфері 
позашкільного навчання й виховання та як організатори неформальної освіти.

ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ, ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ
(спеціальність «Викладання та педагогічні науки»)
Випускники підготовлені для навчання на магістерському ступні. Винятково вони можуть працевлаштуватися на посаду 
помічника викладача.

ВИКЛАДАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ
(спеціальність «Викладання та педагогічні науки»)
Випускники підготовлені для навчання на магістерському ступні. Винятково вони можуть працевлаштуватися на посаду 
помічника викладача.


