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ПРАВИЛА ПРИЙОМУ АБІТУРІЄНТІВ
НА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Правила прийому абітурієнтів розроблені Приймальною комісією Української євангельської
теологічної семінарії (далі – Приймальна комісія УЄТС) відповідно до Умов прийому до вищих
навчальних закладів України.
1. Основні положення
1.1 Українська євангельська теологічна семінарія оголошує прийом на освітні програми рівня
«сертифікат», рівня «диплом», а також на підготовку фахівців із вищою освітою - ступенем
«бакалавр» і ступенем «магістр», з різними формами навчання (перелік всіх програм
представлено в пункті 3).
1.2 Прийом абітурієнтів в Українську євангельську теологічну семінарію проводить
Приймальна комісія УЄТС, склад якої затверджується ректором УЄТС.
1.3 Всі питання, пов'язані зі вступом на навчання в Українську євангельську теологічну
семінарію, вирішуються на засіданнях Приймальної комісії УЄТС.
1.4 Іногороднім абітурієнтам надається проживання на період вступних іспитів при наявності
вільних місць.
2. Вимоги до абітурієнтів
2.1 Українська євангельська теологічна семінарія приймає на навчання громадян України,
іноземних громадян, а також осіб без громадянства, які проживають на території України на
законних підставах, мають відповідний освітній рівень.
2.2 Прийом до Української євангельської теологічної семінарії на всі програми здійснюється на
конкурсній основі за результатами вступних іспитів.
2.3 На навчання приймаються християни, незалежно від їх деномінаційної приналежності,
національності і статі. Належність (членство) до помісної церкви обов'язкове.
2.4 На навчання в Місіонерську школу УЄТС приймаються особи з базовою загальною
середньою освітою і вище, які вирішили присвятити своє життя місіонерської діяльності.
2.5 На навчання на освітній рівень «сертифікат» і «диплом» приймаються особи з повною
загальною середньою освітою.
2.6 На навчання на отримання освітнього ступеня бакалавра приймаються особи з повною
загальною середньою освітою.
2.7 На навчання на отримання освітнього ступеня магістра приймаються особи з освітнім
ступенем «бакалавр» (бакалавр богослов'я або бакалавр гуманітарних наук)
Абітурієнти, які мають ступінь бакалавра технічних наук, можуть бути прийняті на навчання на
отримання освітньої ступеня магістра на таких умовах: 1) вік абітурієнта від 25 років; 2)
абітурієнт має стаж лідерського служіння не менше 5 років, що підтверджується письмовими
свідченням від старших лідерів або братньої ради, яким підпорядковується абітурієнт; 3)
абітурієнт успішно склав іспити у вигляді написання реферату (3000 слів) і критичного відгуку
на задану книгу (1200 слів).
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2.8 При прийомі на денну форму навчання (стаціонар) віддається перевага кандидатам у віці від
18 до 35 років, на заочне відділення - від 18 років і старше. Виняткові випадки розглядаються в
індивідуальному порядку.
2.9 На навчання за програмою «Основи душепіклування і психологічного консультування»
приймаються абітурієнти не молодше 21 року, які мають досвід активної участі в роботі з
людьми не менше року. Виняткові випадки розглядаються в індивідуальному порядку.
2.10 На навчання за програмою «Психологічне консультування і психокорекційна робота з
дітьми та підлітками» приймаються абітурієнти, які мають психологічну або педагогічну освіту.
Виняткові випадки розглядаються в індивідуальному порядку.
2.11 На навчання за програмою «Терапія психотравми» приймаються абітурієнти, які мають
вищу психологічну освіту. Виняткові випадки розглядаються в індивідуальному порядку
2.12 Прийом студентів на II, III або IV курс навчання проводиться в порядку переведення або
поновлення відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення
студентів вищих навчальних закладів.
2.13 Абітурієнтам за інших міст надається проживання на період навчання при наявності
вільних місць.
3. Перелік освітніх програм і спеціальностей на всі освітні рівні та освітні ступені, на які
оголошується прийом на навчання в УЄТС

Освітня програма
Музичне служіння і
теологія

Освітні рівень/
освітня ступінь

Спеціальність

сертифікат

-

ступінь бакалавра

Основи
душепіклування і
психологічного
консультування

сертифікат

Психологічне
консультування і
психокорекційна
робота з дітьми та
підлітками

сертифікат

вокал, клавішні
інструменти,
ударні
інструменти,
скрипка, гітара,
бас-гітара,
звукорежисура
-

-
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Терміни
навчання
Кафедра
Форма навчання
денна
заочна
1 рік
Кафедра
музичного
служіння
3 роки
Кафедра
музичного
служіння

-

1 рік

-

2 роки

Кафедра
психології то
соціальногуманітарних
дисциплін
Кафедра
психології то
соціальногуманітарних
дисциплін

Післядипломна
сертифікаційна
програма по
психологічному
консультуванню та
травматерапії
Місіонерська школа
УЄТС
Теологія та
християнське
служіння
Месіанське
богослов’я і
місіологія
Практична
психологія

Трансформуюче
лідерство
П’ятдисятницьке
богослов’я, історія
і місія
Місія у сучасному
місті

сертифікат

-

-

сертифікат

-

ступінь бакалавра

богослов’я

1
місяць
3 роки

ступінь бакалавра

богослов’я

ступінь бакалавра

1,5 роки Кафедра
психології то
соціальногуманітарних
дисциплін

4-7
років

Кафедра
богослов’я
Кафедра
богослов’я

-

4-7
років

Кафедра
богослов’я

Практична
психологія

-

4-7
років

ступінь магістра

богослов’я

-

ступінь магістра

богослов’я

-

2,5-5
років
2,5-5
років

Кафедра
психології то
соціальногуманітарних
дисциплін
Кафедра
богослов’я
Кафедра
богослов’я

ступінь магістра

богослов’я

-

2,5-5
років

Кафедра
богослов’я

-

3. Терміни прийому заяв і документів, вступних іспитів та зарахування на навчання
Прийом заяв і документів, вступні іспити та зарахування абітурієнтів на навчання проводиться
в такі строки:
3.1 ПРОГРАМИ ОСВІТНІХ РІВНІВ І ОСВІТНЬОЇ СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»
Етапи вступної кампанії
Початок прийому документів
Закінчення прийому документів
Строки проведення вступних іспитів
та співбесіди
Додатковий день проведення
вступних іспитів та співбесіди

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

1 червня 2019 року
19 липня 2019 року до 17.00

1 липня 2019 року
16 вересня 2019 року до 17.00

с 29 липня по 1 серпня 2019 року

26-27 вересня 2019 року

30 серпня 2019 року

21 жовтня 2019 року

ПРОГРАМИ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ «МАГІСТР»
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Трансформуюче лідерство /
Місія у сучасному місті /
П’ятдисятницьке богослов’я, історія і місія
1 липня 2019 року
25 жовтня 2019 року
4 листопада 2019 року

Етапи вступної кампанії
Початок прийому документів
Закінчення прийому документів
Строки проведення співбесіди

3.2 ВСТУПНІ ІСПИТИ: ДЕННЕ (СТАЦІОНАРНЕ) ВІДДІЛЕННЯ
Програма
Богослов’я та християнське
служіння

Музичне служіння та богослов’я

Вступні іспити
Співбесіда з Приймальною комісією
Конкурс атестатів
Тест на знання Біблії
Твір з української / російської мови (або результати ЗНО з
української мови та літератури)
Співбесіда з Приймальною комісією
Конкурс атестатів
Творчий іспит зі спеціальності (для випускників Музичних
шкіл – додатково екзамен з фортепіано)
Тест на знання Біблії
Твір з української / російської мови (або результати ЗНО з
української мови та літератури)

ВСТУПНІ ІСПИТИ: ЗАОЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ
Програма
Основи душепіклування і психологічного
консультування
Психологічне консультування і психокорекційна робота
з дітьми та підлітками
Післядипломна сертифікаційна програма по
психологічному консультуванню та травматерапії
Практична психологія
Теологія та християнське служіння
Месіанське богослов’я і місіологія
Трансформуюче лідерство
П’ятдисятницьке богослов’я, історія і місія
Місія у сучасному місті

Вступні іспити
Співбесіда з Приймальною комісією
Співбесіда з Приймальною комісією
Співбесіда з Приймальною комісією
Співбесіда з Приймальною комісією
Співбесіда з Приймальною комісією
Співбесіда з Приймальною комісією
Співбесіда з Приймальною комісією
Співбесіда з Приймальною комісією
Співбесіда з Приймальною комісією

4. Порядок прийому документів для вступу до Української євангельську теологічну
семінарію
Абітурієнт подає до Приймальної комісії УЄТС повний пакет документів:
4.1. Абітурієнт подає заповнений бланк встановленого зразка - «Анкета абітурієнта».
4.2. Абітурієнт надає рекомендації, заповнені офіційними особами церкви, які, з метою
конфіденційності, подаються (або надсилаються) в окремому закритому конверті:
- рекомендацію молодіжного пастора (тільки на програми денної форми навчання);
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- рекомендацію пастора (на програми денної та заочної форми навчання освітніх рівнів
«сертифікат» і «диплом» та освітньої ступеня «бакалавр»);
- три рекомендації (на всі програми освітньої ступеня «магістр»).
4.3. Абітурієнт, який подає документі для вступу на кафедру музичного служіння, разом
з анкетою надає аудіо файл MP3 формату
4.3. Абітурієнт також надає додаткові документи:
- медичну довідку (форма 0-86 / у);
- фотографії (розмір 3х4) - 2 шт.;
- оригінал атестата або диплома або нотаріально завірені копії;
- копію паспорта;
- копію першої сторінки закордонного паспорта (за наявності такого)2.
4.4. При прийомі в порядку переведення або поновлення додатково надається
академічна довідка з попереднього місця навчання із зазначенням змісту програми
навчання і годинного / кредитного навантаження, завірена підписом відповідальної
особи та печаткою.
5. Зарахування на навчання здійснюється на підставі повного пакету документів (див.
Пункт 4), результатів вступних іспитів (тільки для денного відділення), психологічного
тестування та співбесіди з Приймальною комісією.
6. Вимоги до наданих документів і форми пересилання:
6.1. «Анкету абітурієнта» і повний перелік документів, що входять в пакет документів
для вступників, ви можете отримати в офісі Навчально-методичного відділу УЄТС або ж
завантажити з сайту УЄТС в графі «Пакет документів».
6.2. Абітурієнт зобов'язаний максимально повно відповісти на всі поставлені запитання.
Якщо питання не відноситься до абітурієнта, необхідно вказати: «не відноситься».
6.3. Пакет документів надавайте до Приймальної комісії УЄТС особисто або
надсилайте за адресою (для пересилки документів використовуйте тільки конверт А4,
щоб уникнути перегинання листів):
УЄТС
Приймальна комісія УЄТС
вул. Квітки Цісик, 57
КИЇВ 04075
E-mail: admission@uets.net; registrar@uets.net
Тел: (044) 4018370
0-800-508-812
Web: www.uets.net

На навчання запрошуються психологи, лікарі, соціальні працівники, педагоги, вчителі дитячого служіння різних
деномінацій і конфесій і поза такими, а також батьки без спеціальної освіти, які бажають розширити свої знання в
цій сфері.
2
Необхідна для оформлення диплома бакалавра або магістра європейського зразка.
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