
ЖИЛІНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ В ЖИЛІНІ
Університетська освітня програма
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КОНТАКТИ

Жилінський університет в Жиліні Університетська освітня програма
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
тел.: +421 (41) 513 50 40
e-mail: vzdelavanie@uniza.sk www.vuvb.uniza.sk

Наглядовий відділ:
Науково-дослідний інститут високогірської біології (НДІВБ)
059 56 Tatranská Javorina 7
тел.: +421 (52) 449 91 08
e-mail: ihmb@uniza.sk

У разі виникнення питань щодо навчання звертайтеся до працівника навчального 
відділу:
тел.: +421 (41) 513 50 40

Координатор роботи зі студентами з особливими потребами:
Яна Заводска (Bc. Jana Závodská)
тел.: +421 (41) 513 50 40
e-mail: jana.zavodska@uniza.sk

АКРЕДИТОВАНА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
НА АКАДЕМІЧНИЙ РІК 2020/2021

НАЗВА БАКАЛАВРСЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
ДЕННЕ НАВЧАННЯ
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ 3 РОКИ

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ 4 РОКИ

Рейнджер* -
* освітня програма акредитована також на викладання англійською мовою

Детальну інформацію про освітню програму:
• 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

Рейнджер / Екологічні та енвіроментальні науки 15 -
ВСЬОГО 15 -

 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 порівнянною 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
a)  будуть прийняті випускники гімназій, середньоарифметична оцінка яких з математики та біології за передостанній рік 

навчання (не випускний) не перевищує 2,0;
b)  будуть прийняті випускники закладів середньої професійної освіти, об’єднаних шкіл та коледжів, середньоарифметична 

оцінка яких з математики та біології за передостанній рік навчання (не випускний) не перевищує 1,5;
c)  будуть прийняті випускники середніх шкіл, що протягом навчання у старших класах посіли призові місця на олімпіадах, 

взяли участь у SOČ у галузях, пов’язаних зі змістом освітньої програми, та посіли призові місця на всесловацькому 
етапі.

Для прийняття без вступного іспиту достатньо виконання однієї з умов наведених вище в пунктах від a) до c).
Усі інші абітурієнти мають скласти вступний іспит.

2. Вступний іспит складається у формі письмового тесту з біології та усної співбесіди відповідно до правил процедури 
відбору. Абітурієнти приймаються на підставі оцінок, отриманих у середній школі за результатами навчання з біології, 
географії та математики, а також результату вступного іспиту.

3. Для навчання в інституті необхідне письмове й усне володіння словацькою або чеською мовою. Навчання в інституті, у 
тому числі можливість проходження деякої його складової на старших курсах за кордоном, вимагає від абітурієнтів знання 
англійської мови як мінімум на рівні гімназійної освітньої програми.

 ПРИЙОМ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

Іноземні вступники приймаються на основі відповідних міжнародних угод та Договору про спільну освітню програму 
між Жилінським університетом і Telemark University College (з 01.01.2016 University College of South East Norway). Від 
абітурієнтів, що вільно не володіють словацькою або чеською мовою, вимагається проходження курсу мовної підготовки (є 
можливість курсу словацької мови на Жилінському університеті). Абітурієнти з Чехії можуть для подання заяви на навчання 
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. 
Якщо іноземні студенти навчаються англійською мовою, то 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.
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 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/.
Навіть у випадку електронної заяви, необхідно її роздрукувати, підписати та разом з необхідними додатками і квитанцією 
про сплату збору відправити поштою на адресу Жилінського університету в зазначені терміни.
Абітурієнтові 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, подавати заяву і сплачувати 
відповідний збір треба окремо на кожен факультет.

Додатки до заяви на бакалаврське навчання:
1. резюме;
2. квитанція про сплату збору за процедуру прийому;
3. копії табелів успішності за роки навчання в старших класах.

Після складення матури (випускного іспиту в середній школі), вступники мають надіслати факультету копії свідоцтва про 
повну середню освіту (атестату) і табеля успішності за останній рік навчання до терміну, про який кожному абітурієнтові 
буде повідомлено в письмовій формі.

Збір за процедуру прийому:
30 € потрібно сплатити на адресу: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
банківська установа: Štátna pokladnica
номер рахунку IBAN: SK40 8180 0000 0070 0008 0700
константний символ: 0308
змінний символ: 19031 – 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 університету разом із заявою.

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: SK40 8180 0000 0070 0008 0700.

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.

 ТЕРМІНИ

День відкритих дверей Термін подання заяви на навчання Термін проведення процедури прийому
03.04.2020 з 11:00 перший раунд: до 31.03.2020

другий раунд: до 07.08.2020
перший раунд: 10.06.2020
другий раунд: 21.08.2020

 ПРОЖИВАННЯ

Усі студенти першого курсу бакалаврського навчання мають право на поселення у гуртожитку згідно з внутрішніми 
постановами університету. Плата за гуртожиток: 41 € - 51 €/місяць.
Протягом навчання у Татранській Яворині є можливість проживання в корпусах НДІВБ за окремо встановлену плату.
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 ХАРЧУВАННЯ

Студенти мають можливість користуватися послугами їдалень та буфетів Жилінського університету в Жиліні.
Вартість однієї комплексної порції: 1,10 €  – 2,40 €.
Протягом навчання у Татранській Яворині студенти мають можливість приготування їжі в НДІВБ або індивідуально.

 СТИПЕНДІЇ

Студенти усіх освітніх програм можуть отримати мотиваційну (висока успішність, виняткові досягнення) стипендію 
відповідно до встановлених критеріїв. Студенти освітньої програми «Рейнджер» можуть також отримати мотиваційну 
галузеву стипендію відповідно до встановлених критеріїв.

 МОЖЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ БАКАЛАВРАТУ

Можливість подальшого навчання на магістерському рівні в НДІВБ Жилінського університету в академічному році 
2020/2021 – «Альпійська і високогірська екологія» (детальну інформацію про освітню програму 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

РЕЙНДЖЕР
(спеціальність «Екологічні та енвіроментальні науки»)
- фокусується на навчанні та освіті в галузі загальної та прикладної екології, охорони природи, відновлюваних та 
невідновлюваних природних ресурсів, біології, управління, інформаційних технологій, соціальних та гуманітарних наук. 
Наголос робиться також на отриманні основних навичок, необхідних для проведення наукових досліджень. Це включає 
планування та реалізацію власного дослідницького проекту, здобуття практичного досвіду отримання власних даних на 
місцевості та лабораторних аналізів, статистичну обробку даних та досвід написання наукової статті, а також можливість 
публікувати власні результати досліджень у міжнародних наукових журналах. Випускники підготовлені таким чином, аби 
вони були спроможні на основі інтеграції знань з екології, біотичних та абіотичних компонентів навколишнього середовища, 
географічних та інших наукових дисциплін, а також знань з практичних предметів, застосовувати базові принципи 
екології та охорони ландшафту в адекватних професіях, включаючи прикладне біологічне дослідження. Передумовою 
успішного завершення навчання є знання в галузях: управління природними ресурсами та правові аспекти, інформатика 
в енвіроментальних дисциплінах, природничі науки, економічні знання та соціальні аспекти, фізичні припущення та 
навички. Окрім теоретичних та практичних відомостей про природні ресурси (ботаніка, зоологія, геологія та гідрологія, 
педологія, кліматологія) та енвіроментального законодавства, випускник матиме базові практичні знання також з 
предметів, необхідних для застосування в енвіроментальному менеджменті та дослідженнях, як-от: техніки дослідження 
у природоохоронній діяльності, географічні інформаційні системи, орієнтація на місцевості, альпінізм, лижний альпінізм, 
верхова їзда, самозахист, стрілецька підготовка та інші.
Освітня програма дотримується опису спеціальності – «Екологічні та енвіроментальні науки» (Акредитаційна комісія уряду 
Словацької Республіки, www.akredkom.sk), – а в інших предметах є доповнена відповідно до змісту аналогічного навчання 
у деяких європейських та американських університетах так, щоб була найбільш прийнятна для студентів Словацької 
Республіки та середньоєвропейського регіону в цілому. Науково-дослідний інститут високогірської біології Жилінського 
університету частину навчання забезпечує безпосередньо, а частину координує у співпраці з Держаною природоохоронною 
службою, Гірською службою порятунку Словацької Республіки, Асоціацією гірських гідів та із зацікавленими факультетами 
Жилінського університету в Жиліні. Це міждисциплінарне навчання надається на рівні університету.
Випускники працевлаштовуються передусім в галузі охорони природи та навколишнього середовища на посаду 
рейнджера, а також наукового працівника з енвіроментальних досліджень. Інститут має у своєму розпорядженні провідне 
обладнання у сфері молекулярної біології, рентгенографії, термовізуалізації, мікроскопії та екотоксикології. Враховуючи 
набуті знання та навички, випускники можуть також працювати в музеях, лісництві, пожежній охороні тощо. Освіта надає 
значні можливості для працевлаштування в приватному секторі, передусім у туризмі (професійні гіди на природі) та 
організаціях, що спеціалізуються на кінології, верховій їзді чи альпінізмі. Випускники спроможні уміло поводитись з дикими 
тваринами та ефективно ними керувати. Вони працевлаштовуються на спільних проєктах та завданнях з ветеринарними 
та сільськогосподарськими організаціями; можуть значною мірою допомогти ефективному фінансуванню неурядових 
організацій.


