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                                          І. Загальні положення 

 

1.1. Провадження освітньої діяльності у Релігійній організації «Вищий 

духовний навчальний заклад «Таврійський християнський інститут» (далі –

ТХІ або Інститут) здійснюється відповідно до ліцензії, затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки України (далі – МОН України) № 509-л від 

15.05.2019 року та затверджених Вченою радою Правил прийому до ТХІ на 

2022 рік. 

1.2. Правила прийому на навчання до Інституту у 2022 році  (далі – 

Правила прийому) розроблені Приймальною комісією ТХІ (далі – Приймальна 

комісія) відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних 

закладів в 2022 році (далі – Умови прийому), затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 13.10.2021 року № 1098, 

зареєстрованих в Міністерстві юстиції України (реєстраційний номер № 

1542/37164 від 26.11.2021). 

1.3. У цих Правилах прийому терміни вживаються у значеннях, які 

відповідають п.5 розділу I Умов прийому. 

1.4. У Правилах прийому терміни вживаються в таких значеннях: 

вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до 

здобуття вищої освіти, що проводиться у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання; 

вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі на 

навчання навчального закладу; 

Єдина державна електронна база з питань освіти (далі – ЄДЕБО) – 

автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та 

захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів 

освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб 

освітньо-кваліфікаційного рівня; 
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конкурсний відбір – процедура відбору вступників для здобуття вищої 

освіти незалежно від форми власності вищого навчального закладу та джерел 

фінансування навчання на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балі; 

конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, до якої 

входять результати зовнішнього незалежного оцінювання, творчого конкурсу, 

що обраховується відповідно до Правил прийому до ТХІ, що вступають для 

здобуття ступеня бакалавра. Конкурсний бал при 

розрахунках округлюється з точністю до 0,001; 

рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю 

зарахування на навчання за конкурсною пропозицією, що формується 

відповідно до Умов прийому та Правил прийому; 

співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання 

підготовленості (знання Біблії) та вмотивованості вступника, за результатами 

якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації 

до зарахування; 

технічна помилка – помилка, яка допущена уповноваженою особою 

Приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв під час 

внесення даних вступника або заяви  до ЄДЕБО, що підтверджується актом 

про допущену технічну помилку.  

1.5. Перелік спеціальностей, спеціалізацій, освітніх програм, за якими 

здійснюється вступ на навчання  до ТХІ у 2022 році для здобуття ступеня 

бакалавра, наведений у додатку 1 до Правил прийому. 

1.6. Прийом до ТХІ здійснюється на конкурсній основі. 

1.7. Підготовка фахівців здійснюється за рахунок фізичних або 

юридичних осіб. 

1.8. До ТХІ приймаються громадяни України, а також особи без 

громадянства, які проживають на території України на законних підставах, 

мають відповідний освітній  (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили 

бажання здобути вищу духовну освіту. 
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1.9. Організацію прийому вступників до ТХІ здійснює Приймальна 

комісія, склад якої затверджується наказом Ректора, який є її головою. 

Приймальна комісія діє згідно з Положенням про Приймальну комісію ТХІ, 

затвердженим Вченою радою Інституту відповідно до Положення про 

Приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за 

№ 1353/27798 (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і 

науки № 622 від 06.06.2016).  

1.10. Головою Приймальної комісії є ректор ТХІ. Ректор забезпечує 

дотримання законодавства України, в тому числі Умов прийому та цих Правил 

прийому, а також відкритість та прозорість роботи Приймальної комісії.  

1.11. Рішення Приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є 

підставою для видання відповідного наказу ректора та/або виконання 

процедур вступної кампанії. 

1.12.Усі питання, пов'язані з прийомом до ТХІ, вирішуються 

Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної комісії 

оприлюднюються на офіційному веб-сайті Інституту (далі – веб-сайт ТХІ). 

1.13. Автоматизована обробка даних вступної кампанії (зокрема й 

поданих вступниками заяв на участь у конкурсному відборі, результату 

співбесіди, списку рекомендованих до зарахування, наказів про зарахування) 

здійснюються в ЄДЕБО. 

1.14. Рішення Приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-

сайті ТХІ в день прийняття або не пізніше наступного дня після прийняття 

відповідного рішення.  

 

                           II. Організація прийому до ТХІ 

2.1. Прийом на навчання проводиться за спеціальністю 041 «Богослов᾿я» 

відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 
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підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.  

2.2. Для здобуття ступеня бакалавра до ТХІ приймаються: 

 -  особи, які здобули повну загальну середню освіту;  

 - особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста,  здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки). 

-  особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, здобутого 

за іншою спеціальністю (напрямом підготовки). 

2.3.   Вступники, які здобули повну загальну середню освіту і склали 

вступні випробування у формі зовнішнього незалежного оцінювання (див. 

додаток 4 до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 

році), а саме обов’язкові: українська мова і література, історія України, та  

вибірково: математика або іноземна мова (на вибір), або біологія, або 

географія, або фізика з мінімальним прохідним балом оцінювання – 100 та 

мають середній бал атестату про повну загальну середню освіту – 100, 

приймаються на перший курс навчання. 

2.4. Вступники, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста, ступінь молодшого бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю 

(напрямом підготовки) або ступінь фахового молодшого бакалавра і склали 

вступне випробування у формі зовнішнього незалежного оцінювання, а саме: 

обов’язкові: українська мова і література та  вибірково: математика або 

іноземна мова (на вибір), або біологія, або географія, або історія України з 

мінімальним прохідним балом оцінювання – 100 і склали фахове  

випробування, а саме: співбесіду (на знання Біблії), приймаються на перший 

або на другий курс навчання. 

2.5. Вступники, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, 

здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) і склали фахове 

вступне  випробування, а саме: співбесіду (на знання Біблії) приймаються на 

перший або на другий курс навчання. 
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2.6. Особливості прийому до  ТХІ осіб, які проживають на тимчасово 

окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, 

визначаються Порядком прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та 

професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово 

окупованій території автономної республіки Крим та міста Севастополя, 

тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської 

областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженим 

Наказом Міністерства освіти і науки України 01 березня 2021 року № 271, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за № 

505/36127 (далі – наказ № 271). 

2.7. Особливості прийому до ТХІ осіб, місцем проживання яких є 

територія населених пунктів Донецької та Луганської областей на лінії 

зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2022 року, визначаються 

Порядком прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної 

(професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій 

території автономної республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово 

окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, 

території населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженим Наказом 

Міністерства освіти і науки України № 271.  

2.8. Прийом до ТХІ осіб з особливими освітніми потребами, в тому числі: 

порушеннями зору, порушеннями слуху, порушеннями опорно-рухового 

апарату та ін. здійснюється, відповідно наказу Міністерства освіти i науки 

України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року 

№ 1027/900, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 

року за № 1708/29838. 

                         

                          III. Джерела фінансування здобуття вищої освіти  

3.1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти здійснюється: 

- за кошти фізичних та/або юридичних осіб; 

- плата за навчання  становить сім тисяч  п’ятсот гривень на рік. 
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IV. Обсяги прийому 

4.1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу 

спеціальності. 

4.2. Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття вищої освіти  

обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня. 

4.3. Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається 

Інститутом у межах ліцензованого обсягу (додаток 1). 

                                         

                     V. Строки прийому заяв та документів, проведення  

фахового випробування (співбесіда), конкурсного відбору 

та зарахування на навчання 

5.1. Порядок роботи Приймальної комісії ТХІ та її розташування:  

понеділок – п᾿ятниця з 10.00 до 17.00; обідня перерва з 13.00 до 14.00; 

субота, неділя – вихідні дні. 

      Адреса Приймальної комісії: м. Херсон, смт. Антонівка, 

вул. Дніпровська, 74, корп. «Бібліотека», ауд. № 4,  моб. телефон +38-0552-41-

69-10. 

5.2. Прийом заяв і документів, фахове випробування (співбесіда), 

конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної 

загальної середньої освіти проводиться у такі терміни: 

Етапи вступної кампанії Терміни 

Початок прийому заяв та документів  14 липня 2022 року 

Закінчення прийому заяв та документів від 

осіб, які мають право складати фахове 

випробування (співбесіда), що 

проводить ТХІ 

18.00 год. 

16 липня 2022 року 

Закінчення прийому заяв та документів від 

осіб, які вступають за результатами ЗНО 

18.00 год. 

22 липня 2022 року 

Терміни проведення ТХІ фахового 

випробування (співбесіди) для осіб, що 

вступають на основі здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста (молодшого бакалавра)  

01 липня – 13 липня 2022 

року 
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Терміни проведення ТХІ фахового 

випробування (співбесіди) для осіб, що 

вступають на основі здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавра здобутого 

за іншою спеціальністю (напрямом 

підготовки) 

17 липня – 19 липня 2022 

року 

Терміни оприлюднення рейтингового 

списку вступників на місця за кошти 

фізичних осіб 

не пізніше 12.00 год. 

28 липня 2022 року 

Зарахування та оприлюднення списку 

рекомендованих осіб для вступу до ТХІ  

не раніше 18:00 год.  

04 серпня 2022 року 

 

5.3 Фахове випробування (співбесіда) проводиться за розкладом, що 

затверджується та оприлюднюється Приймальною комісією до початку 

прийому документів. 

                     

VI. Порядок прийому заяв та документів 

для участі у конкурсному  відборі до Інституту 

6.1. Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра подають заяву 

у електронній формі. За допомогою в оформленні електронної заяви, 

вступники можуть звернутись до Приймальної комісії ТХІ. 

6.2. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням 

спеціальності та форми навчання.  

6.3. Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію 

вступники претендують на участь у конкурсі виключно за кошти фізичних 

осіб. 

6.4. Вступник особисто пред'являє оригінали:  

- документа, що посвідчує особу;  

   - військово-облікового документа для військовозобов'язаних (крім 

випадків, передбачених законодавством);  

   - документа державного зразка про повну загальну середню освіту та 

додатка до нього, або документа державного зразка про освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, та додатка до нього,  
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- сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання в межах  2019, 2020, 

2021 та 2022 років; 

   - довідки про присвоєння індивідуального податкового номеру.  

6.5. Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території 

України або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, а також вступники, 

які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не 

здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням 

особливостей, передбачених наказом № 271. 

6.6. У разі відсутності з об'єктивних причин документа про здобутий 

освітній, (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка 

державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без 

подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень. 

6.7. До заяви, поданої в електронній формі, вступник особисто додає:  

- копії документів, зазначених у пункті 6.4; 

- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 

- медичну довідку за формою 086-о; 

- рекомендацію пастора помісної церкви у паперовій формі, членом 

якої є абітурієнт; 

- папку картонну на зав’язках А4. 

6.8. Вступники, які складають фахове випробування (співбесіда), 

допускаються до участі в ньому за наявності оригіналу документа, що 

посвідчує особу. 

6.9. Усі копії документів засвідчує Приймальна комісія ТХІ згідно 

пред’явлених вступником оригіналів документів. Копії документів, окрім 

документа, що посвідчує особу, та військово-облікового документа не 

підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не 

приймаються. 

6.10. Приймальна комісія здійснює перевірку середнього балу 

документу про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює), затверджує 
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його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документу про 

освіту до ЄДЕБО. 

6.11. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і 

приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на 

навчання до Інституту протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в 

ЄДЕБО або отримання результату фахового випробування (співбесіди), але не 

пізніше наступного дня після завершення прийому документів. 

Оприлюднення рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному 

веб-сайті Інституту на підставі даних, внесених до ЄДЕБО. 

6.12. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною 

ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми 

фіксується в заяві вступника та підтверджуються його особистим підписом під 

час подання заяви у паперовій формі. 

6.13. У разі подання документів на неакредитовану освітню програму 

(спеціальність) факт ознайомлення вступника з частиною шостою статті 7 

Закону України «Про вищу освіту» фіксується в письмовому повідомленні 

щодо поінформованості про відсутність акредитації та підтверджується його 

особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі. 

6.14. Заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована на підставі 

рішення Приймальної комісії до дати закінчення прийому документів за умови 

допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, 

що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим у 

ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання 

анулюється в ЄДЕБО. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє 

рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву. 

6.15. Виправлення технічних помилок відбувається до моменту 

включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.  

6.16. Під час подання заяв та документів для здобуття ступеня 

бакалавра  на  основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

можуть прийматися як документи про освітньо-кваліфікаційний рівень 
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молодшого спеціаліста, що виготовлені відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 31 березня 2015 року № 193 «Про документи про вищу 

освіту (наукові ступені) державного зразка», так і документи про освітньо-

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені згідно з 

постановою від 22 липня 2015 року № 645 «Про документи про загальну 

середню та професійно-технічну освіту державного зразка і додатки до них». 

 

           VII. Конкурсний відбір, його організація та проведення 

7.1. Конкурсний бал розраховується: 

1) для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти за такою формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + К4 × А) × РК × 

ГК × СК 

де  

П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних 

іспитів з першого та другого предметів; 

П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з 

третього (для вступу на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра 

– другого) предмета або творчого конкурсу (за шкалою 100-200); 

А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, 

переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення 

середнього балу документа про повну загальну середню освіту, обчисленого 

за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 2); 

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені 

за 5-бальною шкалою, враховуються так: «3» відповідає «6», «4» відповідає 

«9», «5» відповідає «12». За відсутності з об’єктивних причин додатка до 

документа про повну загальну середню освіту його середній бал у 12-бальній 

шкалі вважається таким, що дорівнює 2. 



12 

 

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий 

(ГК) та сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, 

причому: 

РК дорівнює 1,04 для конкурсних пропозицій закладів вищої освіти у 

Херсонській області; 

ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2 на 

спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації), передбачені в Переліку 

спеціальностей, яким надається особлива підтримка; 1,00 – в інших випадках; 

СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну 

загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у 

рік вступу; 1,00 – в інших випадках. 

Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (за 

потреби) згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та 

Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного 

демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 02 березня 2016 року № 207. 

СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у 

селі без реєстрації, не застосовується. 

Приймальна комісія здійснює перевірку застосування СК відповідно до 

довідки додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку 

передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного 

демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 02 березня 2016 року № 207, поданої в паперовій формі, 

затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію до ЄДЕБО. У разі 

подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює 

перевірку застосування СК відповідно до довідки на підставі її сканованої 

копії (фотокопії). 

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, 

він встановлюється таким, що дорівнює 200; 
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2) для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня 

молодшого бакалавра за такою формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3, 

де 

П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних 

іспитів з першого та другого предметів (за шкалою від 100 до 200 балів), 

П3 – оцінка фахового випробування (співбесіди) (за шкалою від 100 до 

200 балів; 

К1, К2, К3 – невід’ємні вагові коефіцієнти, встановлюються закладом 

вищої освіти на рівні не менше ніж 0,25 кожний. Сума коефіцієнтів К1, К2, К3 

для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1; 

7.2. За відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про 

здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал 

вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню. 

За різної кількості складових у конкурсному балі має дотримуватись 

принцип рівності прав вступників. 

7.3. Інститут у Правилах прийому самостійно визначає мінімальне 

значення кількості балів із фахового випробування (співбесіди), з якими 

вступник допускається до участі у конкурсі. Мінімальний конкурсний бал – 

100. 

7.4. Програму співбесіди, яка включає і порядок оцінювання результату 

співбесіди, затверджує голова Приймальної комісії ТХІ не пізніше 31 березня 

2022 року. 

Програма співбесіди (фахових випробувань) обов’язково 

оприлюднюється на вебсайті Інституту. У програмі мають міститися критерії 

оцінювання, структура оцінки і порядок оцінювання підготовленості 

вступників. 
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7.5. Особи, які без поважних причин (визнаних такими за рішенням 

Приймальної комісії) не з’явилися на фахове випробування (співбесіду) у 

визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче 

встановленого Правилами прийому – 100, а також особи, які забрали 

документи після дати закінчення прийому документів, до участі у 

конкурсному відборі не допускаються. Перескладання фахового 

випробування (співбесіди) не допускається. 

7.6. Апеляція на результат фахового випробування (співбесіди), 

проведеного Інститутом, розглядає апеляційна комісія ТХІ, склад та порядок 

роботи якої затверджується наказом ректора. 

7.7. Відомості про результат фахового випробування (співбесіди) та 

інших конкурсних показників вносяться до запису про вступника в ЄДЕБО. 

 

VIII. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування 

8.1.Рейтинговий список вступників впорядковується за конкурсним 

балом від більшого до меншого. 

У рейтинговому списку вступників зазначаються: 

      - прізвище, ім’я та по батькові вступника; 

      - конкурсний бал вступника. 

8.2.Рейтингові списки формуються Приймальною комісією з ЄДЕБО та 

оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті ТХІ. 

8.3.Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування 

вважається оприлюднення відповідного рішення на стенді Приймальної 

комісії ТХІ. 

8.4.Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись 

повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку. 

 

IX. Коригування списку вступників, рекомендованих до зарахування 

9.1.Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних осіб, 

зобов'язані виконати вимоги для зарахування відповідно до Правил прийому.  
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9.2. Договір про надання освітніх послуг між ТХІ та фізичною особою 

укладається після видання наказу про зарахування. У разі якщо договір не буде 

укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, цей 

наказ скасовується в частині зарахування цієї особи. Оплата за навчання 

здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.  

            

X. Наказ про зарахування 

10.1. Наказ про зарахування на навчання видається Ректором ТХІ на 

підставі рішення Приймальної комісії. Наказ про зарахування на навчання з 

додатками до них формується в ЄДЕБО та оприлюднюється на 

інформаційному стенді Приймальної комісії та веб-сайті Інституту. 

10.2. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути 

скасоване Приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку 

вступника. Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування  

за власним бажанням, відраховані за власним бажанням, у зв'язку з чим таким 

особам повертаються подані ними документи не пізніше наступного дня після 

подання заяви про відрахування.  

10.3. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 

10 календарних днів від дати їх початку, наказ про зарахування скасовується в 

частині, що стосується цієї особи. 

 

                           XI.   Забезпечення відкритості та прозорості  

                    під час проведення прийому до закладів вищої освіти 

11.1. Інститут зобов'язаний створити умови для ознайомлення вступників 

з ліцензією на провадження освітньої діяльності, напрямом підготовки, 

освітньою програмою. Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та 

обсяг прийому оприлюднюється на веб-сайті ТХІ. 

11.2. Подання вступником недостовірних персональних даних, 

недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту є підставою для 

скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього випускника. 



Додаток 1 до Правил прийому до РО «ВДНЗ «ТХІ» в 2022 році 

 

Перелік ступенів, спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання,  

ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання 

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти – вступ на основі повної загальної середньої освіти денна форма навчання 

Шифр Галузь знань Код 

спеціальності 

Спеціальність Обсяг 

конкурсної 

пропозиції 

Ліцензовані 

обсяги 

Нормативні 

терміни 

навчання 

Кафедра 

04 Богослов’я 041 Богослов’я 17 80 3 роки 10 

місяців 

Кафедра 

богослов᾿я 

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти – вступ на основі повної загальної середньої освіти заочна форма навчання 

Шифр Галузь знань Код 

спеціальності 

Спеціальність Обсяг 

конкурсної 

пропозиції 

Ліцензовані 

обсяги 

Нормативні 

терміни 

навчання 

Кафедра 

04 Богослов’я 041 Богослов’я 15 80 3 роки 10 

місяців 

Кафедра 

богослов᾿я 

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти – вступ на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти 

заочна форма навчання 

Шифр Галузь знань Код 

спеціальності 

Спеціальність Обсяг 

конкурсної 

пропозиції 

Ліцензовані 

обсяги 

Нормативні 

терміни 

навчання 

Кафедра 

04 Богослов᾿я 041 Богослов᾿я 5 80 2 роки 10 

місяців 

Кафедра 

богослов᾿я 

 

 



Додаток 2 до Правил прийому до РО «ВДНЗ «ТХІ» в 2022 році 
 

ТАБЛИЦЯ 

переведення середнього бала документа про повну загальну середню 

освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 

 
1 100  4 120  8 160 

1,1 100 4,1 121 8,1 161 

1,2 100 4,2 122 8,2 162 

1,3 100 4,3 123 8,3 163 

1,4 100 4,4 124 8,4 164 

1,5 100 4,5 125 8,5 165 

1,6 100 4,6 126 8,6 166 

1,7 100 4,7 127 8,7 167 

1,8 100 4,8 128 8,8 168 

1,9 100 4,9 129 8,9 169 

2 100 5 130 9 170 

2,1 101 5,1 131 9,1 171 

2,2 102 5,2 132 9,2 172 

2,3 103 5,3 133 9,3 173 

2,4 104 5,4 134 9,4 174 

2,5 105 5,5 135 9,5 175 

2,6 106 5,6 136 9,6 176 

2,7 107 5,7 137 9,7 177 

2,8 108 5,8 138 9,8 178 

2,9 109 5,9 139 9,9 179 

3 110 6 140 10 180 

3,1 111 6,1 141 10,1 181 

3,2 112 6,2 142 10,2 182 

3,3 113 6,3 143 10,3 183 

3,4 114 6,4 144 10,4 184 

3,5 115 6,5 145 10,5 185 

3,6 116 6,6 146 10,6 186 

3,7 117 6,7 147 10,7 187 

3,8 118 6,8 148 10,8 188 

3,9 119 6,9 149 10,9 189 

 7 150 11 190 

7,1 151 11,1 191 

7,2 152 11,2 192 

7,3 153 11,3 193 

7,4 154 11,4 194 

7,5 155 11,5 195 

7,6 156 11,6 196 

7,7 157 11,7 197 

7,8 158 11,8 198 

7,9 159 11,9 199 

 12 200 
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