
ЖИЛІНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ В ЖИЛІНІ
Факультет гуманітарних наук
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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 2021/2022 
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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 ПЛАНОВАНА КІЛЬКІСТЬ АБІТУРІЄНТІВ, ЩО БУДУТЬ ПРИЙНЯТІ НА 1-Й КУРС

БАКАЛАВРСЬКЕ НАВЧАННЯ

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА / СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
КІЛЬКІСТЬ ЗАРАХОВАНИХ

ДЕННЕ ДИСТАНЦІЙНЕ

Медіаматика та культурна спадщина / Медійні та комунікаційні дослідження 72 18
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 20 -

ВСЬОГО 217 38

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 в межах тієї 
самої або суміжної спеціальності.
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, здобута абітурієнтом 
за кордоном, має бути аналогічною середній освіті, що надається у Словацькій Республіці. Абітурієнт, який середню освіту 
здобув за кордоном, окрім інших документів, що додаються до 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

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ, ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ»
У процедурі прийому перевагу матимуть абітурієнти, які успішно склали зовнішню частину державного випускного іспиту 
(матури) з англійської мови як мінімум на 60% (тест рівня В2) або на 75% (тест рівня В1). Важливі також результати 
навчання в середній школі з акцентом на предмети, які абітурієнт хоче вивчати, результати успішності з предметів, які 
складають основу вибраної освітньої програми, призові місця на національних та міжнародних етапах учнівських олімпіад, 
SOČ, результати державних іспитів та сертифікати з іноземних мов. У разі однакової кількості балів вирішальне значення 
має також середня оцінка з усіх предметів. Результати зовнішнього випускного іспиту будуть помножені на коефіцієнти 
наступним чином: рівень В2 (а також будь-які альтернативи іспиту, наприклад, сертифікат FCE, державний мовний іспит 
тощо): 2 х %, досягнутий студентом на іспиті; рівень B1 (а також будь-які альтернативи іспиту, наприклад, сертифікат PET): 
1 x %, досягнутий студентом на іспиті.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «МЕДІАМАТИКА ТА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА»
Без вступних іспитів будуть прийняті абітурієнти із середнім балом успішності в середній школі менше 2,0. Якщо їхній середній 
бал є більшим, абітурієнти повинні скласти тест на знання з предметів словацька мова і література, суспільствознавство/
громадянське виховання та інформатика на рівні шкільної програми. Проведення вступного іспиту здійснюється на базі 
кафедри медіаматики та культурної спадщини Факультету гуманітарних наук.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА»
Вступні іспити проводяться у формі письмового тесту на загальну обізнаність із суспільствознавства на рівні навчальних 
програм для гімназій. Випускники гімназій, які склали матуру з предмету суспільствознавство, і їхній середній бал з цього 
предмету за підсумками матури і табелів успішності не перевищує 1,5, будуть прийняті без вступного тесту. Випускники 
соціальних і педагогічних коледжів, середня оцінка яких з предмету педагогіка за підсумками табелів успішності та 
теоретичної частини фахової складової матури не перевищує 1,5, будуть прийняті без вступного тесту на загальну 
обізнаність із суспільствознавства.
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ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ВИКЛАДАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ»
На освітню програму «Викладання громадянської освіти» абітурієнти будуть прийняті без вступних іспитів. Під час 
процедури прийому розглядаються результати навчання в середній школі з акцентом на предмети, які абітурієнт хоче 
вивчати, результати успішності з предметів, які складають основу вибраної освітньої програми.

 ПРИЙОМ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

Для іноземних абітурієнтів діють ті самі умови прийому, що й для абітурієнтів зі Словацької Республіки.
Іноземні студенти, які навчаються іншою мовою, ніж державна, платять за навчання відповідно до умов, вказаних у § 92 
абзаці 8 Закону про заклади вищої освіти (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z.). Плата за навчання встановлюється 
директивою Жилінського університету на кожен наступний академічний рік та оприлюднюється на офіційному веб-сайті 
UNIZA. Навчання словацькою мовою для іноземних студентів 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 подати заяву і сплатити відповідний збір 
на кожну програму окремо.
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 закладів вищої освіти 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 
встановлені додатки.
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 або за кількома програмами факультету 
Жилінського університету, подання заяви зі сплатою відповідного збору треба здійснювати на кожен факультет або 
програму окремо.

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 випускного іспиту в середній школі (матури), вступники мають надіслати факультету засвідчені копії 
свідоцтва про повну середню освіту (атестата) і табеля успішності за останній рік навчання у термін, про який повідомляється 
кожному абітурієнтові 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 на відповідний 
академічний рік Жилінський університет в Жиліні оприлюднює на веб-сайті у встановлені терміни.

Для платежів з країн-членів ЄС, ЄЕЗ, територій, що вважаються частиною ЄС (ст. 299 Римського договору), або країн, які 
приєдналися до SEPA добровільно, слід використовувати BIC: SPSRSKBAXXX, IBAN: SK52 8180 0000 0070 0026 9925.
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 ТЕРМІНИ

День відкритих дверей Термін подання заяви на навчання Термін проведення процедури прийому
05.02.2021 до 31.03.2021 10-11.06.2021

 ПРОЖИВАННЯ

Заклад розміщення Жилінського університету в Жиліні забезпечує студентів житлом відповідно до кількості місць 
у гуртожитках. Черга на поселення формується з урахуванням віддаленості місця постійного проживання студента від 
розташування університету. Плата за гуртожиток: 54 € – 61 €/місяць.

 ХАРЧУВАННЯ

Студенти мають можливість користуватися послугами їдалень та буфетів Жилінського університету в Жиліні. Вартість 
однієї порції: 1,10 € – 3,20 €.

 СТИПЕНДІЇ

Студенти усіх освітніх програм можуть отримати мотиваційну (висока успішність, виняткові досягнення) стипендію 
відповідно до встановлених критеріїв. У разі несприятливого соціального становища протягом навчання студент може 
подати заяву на отримання соціальної стипендії.

 МОЖЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ БАКАЛАВРСЬКОГО РІВНЯ

Можливість подальшого навчання на магістерському рівні (другий рівень вищої освіти) на Факультеті гуманітарних наук 
Жилінського університету в академічному році 2021/2022 – «Медіаматика та культурна спадщина», «Соціальна педагогіка», 
«Викладання англійської мови та літератури, громадянська освіта», «Викладання громадянської освіти» (детальну 
інформацію про освітні програми розміщено на веб-сайті університету). Після завершення навчання бакалаврського рівня 
необхідно перевірити актуальний перелік пропонованих освітніх програм на конкретний академічний рік.

 ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ

БАКАЛАВРСЬКІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

МЕДІАМАТИКА ТА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА
(спеціальність 7205 «Медійні та комунікаційні дослідження»)
Випускники передусім підготовлені до навчання на магістерському рівні вищої освіти. Можуть працевлаштуватися 
у широкому колі публічних, державних, приватних і неприбуткових організацій та підприємств, в інститутах пам’яті, засобах 
масової інформації, рекламних агенціях, інформаційних та освітніх центрах. Випускники працюють у галузі засобів масової 
інформації та нових засобів масової комунікації інформаційними спеціалістами, креативними творцями медіаконтенту, 
маркетологами у сфері культурної спадщини.

СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА
(спеціальність 7605 «Викладання та педагогічні науки»)
Випускники спеціальності «Викладання та педагогічні науки» (бакалаврський рівень) мають кваліфікацію для роботи 
на посадах соціального педагога, професійного вихователя та педагога-фрілансера. Можуть здійснювати професійну 
діяльність соціальних педагогів у сфері соціальних послуг, працівників державного адміністрування та самоврядування 
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у сфері піклування про дітей та молодь, соціальних педагогів у державних, приватних або неурядових організаціях, що 
займаються громадською підтримкою виховання та освіти. Крім того, працевлаштуються працівниками освіти у сфері 
позашкільного навчання й виховання та організаторами неформальної освіти.

ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ, ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ
(спеціальність 7605 «Викладання та педагогічні науки»)
Випускники передусім підготовлені до навчання на магістерському рівні освіти. В окремих випадках можуть 
працевлаштуватися на посаду помічника викладача.

ВИКЛАДАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ
(спеціальність 7605 «Викладання та педагогічні науки»)
Випускники передусім підготовлені до навчання на магістерському рівні освіти. В окремих випадках можуть 
працевлаштуватися на посаду помічника викладача.


