
Додаток 3 до Правил прийому до ВПБА 
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (або вступних екзаменів) та 
вагових коефіцієнтів до складових конкурсного балу для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра 

на основі повної загальної середньої освіти або раніше здобутого ступеня чи освітньо-кваліфікаційного рівня 
 

Богословський факультет 

Спеціальності ступеню 
бакалавра Перелік конкурсних предметів 

(вступних екзаменів, творчих конкурсів) 

Мінімальна кількість 

балів для допуску до 

участі в конкурсі 

 

 

Ваговий 

коефіцієнт 

 

шифр Назва 

 
 
 

041 

 
Богослів’я (на 
підставі повної 

загальної 
середньої освіти 

денна форма 
навчання) 

Українська мова і література 100 0,3 

Історія України 100 0,3 

Іноземна мова або математика (за вибором) 100 0,3 

Творчий залік з основ богослів’я   
Середній бал документа про повну загальну 

середню освіту, обрахований за значенням 
200-бальної шкали 

  

0,1 
 
 

 
 
 

041 

 
Богослів’я (на 
підставі повної 

загальної 
середньої освіти 

заочна форма 
навчання) 

Українська мова і література 100 0,3 

Історія України 100 0,3 

Іноземна мова або математика (за вибором) 100 0,3 

Творчий залік з основ богослів’я   
Середній бал документа про повну загальну 

середню освіту, обрахований за значенням 
200-бальної шкали 

  

0,1 
 
 

 
 
 

041 
 

Богослів’я 

(на підставі повної 

загальної 

середньої освіти, 

денна форма 

навчання) 

Українська мова і література 100 0,3 

Історія України 100 0,3 

Біологія або географія (за вибором) 100 0,3 

Творчий залік з основ богослів’я   
Середній бал документа про повну загальну 

середню освіту, обрахований за значенням 
200-бальної шкали 

  

0,1 
 
 

 
 
 

Богослів’я 
(на підставі повної 

загальної 

Українська мова і література 100 0,3 

Історія України 100 0,3 



041 середньої освіти, 
заочна форма 

навчання) 

Біологія або географія (за вибором) 100 0,3 

Творчий залік з основ богослів’я   
Середній бал документа про повну загальну 

середню освіту, обрахований за значенням 
200-бальної шкали 

  

0,1 
 
 

 
 
 

041 
 

Богослів’я 

(на підставі повної 

загальної 

середньої освіти, 

денна форма 

навчання) 

Українська мова і література 100 0,3 

Історія України 100 0,3 

Фізика і хімія (за вибором) 100 0,3 

Творчий залік з основ богослів’я   
Середній бал документа про повну загальну 

середню освіту, обрахований за значенням 
200-бальної шкали 

  

0,1 
 
 

 
 
 

041 

Богослів’я 
(на підставі повної 

загальної 
середньої освіти, 

заочна форма 
навчання) 

Українська мова і література 100 0,3 

Історія України 100 0,3 

Фізика і хімія (за вибором) 100 0,3 

Творчий залік з основ богослів’я   
Середній бал документа про повну загальну 

середню освіту, обрахований за значенням 
200-бальної шкали 

  

0,1 
 
 

 
 
 

041 
 

Богослів’я 

(на підставі повної 

загальної 

середньої освіти, 

денна форма 

навчання) 

Українська мова і література 100 0,4 

Історія України 100 0,5 

Творчий залік з основ богослів’я   
Середній бал документа про повну загальну 

середню освіту, обрахований за значенням 
200-бальної шкали 

  

0,1 
 
 

 

 
 
 

041 
 

Богослів’я 

(на підставі повної 

загальної 

середньої освіти, 

Українська мова і література 100 0,4 

Історія України 100 0,5 

Творчий залік з основ богослів’я   

 

 

 

 



заочна форма 

навчання) 

Середній бал документа про повну загальну 
середню освіту, обрахований за значенням 
200-бальної шкали 

  

0,1 
 
 

 
 
 

041 
 

Богослів’я 

(на підставі 

молодшого 

спеціаліста, денна 

форма навчання) 

Українська мова і література 100 1 

Історія України 100 1 

Фахове випробування 100 1 

Середній бал документа про освіту  1 
 
 
 

041 
 

Богослів’я 

(на підставі 

молодшого 

спеціаліста, 

заочна форма 

навчання) 

Українська мова і література 100 1 

Історія України 100 1 

Фахове випробування 100 1 

Середній бал документа про освіту  1 
 
 
 

041 
 

Богослів’я 

(на підставі вищої 

освіти, денна 

форма навчання) 

Фахове випробування 100 1 

Фахове випробування 100 1 

Історія України (Фахове випробування) 100 1 

Середній бал документа про освіту  1 
 
 
 

041 
 

Богослів’я 

(на підставі вищої 

освіти, заочна 

форма навчання) 

Фахове випробування 100 1 

Фахове випробування 100 1 

Історія України (Фахове випробування) 100 1 

Середній бал документа про освіту  1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


