
Особливі умови прийому 

 Відповідно до ст. 8 Закону № 67/2022 Зб., Про 
заходи у сфері освіти у зв’язку зі збройним 
конфліктом на території України, 
спровокованим вторгненням військ Російської 
Федерації 
 

 

Умови прийому на подальші магістерські програми 

Контакти 

Адреса: MFF UK – Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 
2 

Контактна 
особа: Андреа Кадлец 

E-mail: andrea.kadlecova@mff.cuni.cz 

Телефон: +420 951 551 262 

 

Вступний іспит 

Термін подачі заявок: до 31. 7. 2022 

Дата проведення вступних 
випробувань: 12. 9. 2022 

Додаткова дата проведення вступних 
іспитів: 

22. 9. 2022, додатковий вступний іспит буде 
проводитись для кандидатів які не зможуть 
взяти участь у вступному іспиті 12.9.2022 з 
поважних причин 

 

 

Плата за дії, пов'язані з процедурою прийому, не стягується. 

Інші важливі терміни 

Термін підтвердження знання чеської: до 12. 9. 2022 
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Термін документального підтвердження 
отримання диплому бакалавра: до 31. 8. 2022 

Термін документального підтвердження статусу 
тимчасового захисту в ЧР: 

Одночасно з поданням заявки, 
тобто до 31.07.2022 року.  

 

Інформація про процедуру прийому 

Основна інформація для кандидатів на навчання чеською мовою 

Все спілкування абітурієнтів з факультетом відбувається чеською мовою..  
Умови прийому 

Основними умовами вступу на навчання на даній магістерській програмі є::  
1. Належне завершення навчання у будь-якому виді навчальної програми; виконання 
цієї умови заявник повинен засвідчити завіреною копією документа або, якщо 
документ не може бути отриманий, щиросердною заявою.  
2. У рамках цієї спеціальної процедури заявник повинен довести, що має тимчасовий 
захист у зв'язку зі збройним конфліктом в Україні (засвідчує візу терпіння D/VS/U або 
візу тимчасового захисту D/DO/xxx); учасник повинен підтвердити виконання цієї 
умови до 31.07.2022 одним із двох способів: 

a) Претендент особисто пред'являє в проїзному документі штамп 
спеціальної візи / візи тимчасового захисту, навчальний відділ зробить 
копію та зазначить, що вона збігається з оригіналом, доповнить дату 
виготовлення копії та його/її підпис. 

b) Претендент надсилає просту копію печатки спеціальної візи / візи 
тимчасового захисту в проїзному документі, із зазначенням, що вона 
відповідає оригіналу, дати виготовлення копії та оригіналу власного 
підпису (підпис не потрібно офіційно завіряти). 

Для варіантів а) і б) з копій має бути видно, кому було надано тимчасовий захист, тобто 
у випадку штампів спеціальної візи необхідно додати сторінку в проїзному документі з 
даними про власника цього документа. 
Частиною процедури прийому є також перевірка професійних та мовних здібностей 
абітурієнтів. 

1. Професійні здібності перевіряються фаховим вступним іспитом; в деяких 
випадках фаховий вступний іспит або його частина відміняється - див. нижче. 
Усі абітурієнти, які відповідають необхідним професійним та мовним навичкам, 
допускаються до кожної програми навчання. 

2. Перевірка мовних здібностей – заявники повинні засвідчити адекватне знання 
чеської мови шляхом складання іспиту з чеської мови рівня А2 для навчальних 
програм, які не акредитовані в сфері педагогічної освіти, і рівня В2 для 
навчальних програм в сфері педагогічної освіти, у Інституті мовних та 
підготовчих студій Карлового університету (ÚJOP UK) або у Інституті чеської 
мови Акаемії наук Чеської Республіки або шляхом підтвердження виконання 
іспиту з державної мови з чеської мови в мовній школі з правом складання 
іспиту з державної мови. Документ необхідно надіслати до навчального відділу 
Факультету Математики і Фізики Карлового університету не пізніше 12 вересня 
2022 року.  



До навчання будуть допущені всі абітурієнти, які виконали необхідні умови.  
Очікується, що всі кандидати мають знання англійської мови, щоб деякі предмети 
викладалися цією мовою. 
Умови вступу з відмовою від вступного іспиту 

Для всіх навчальних програм відмова від професійного вступного іспиту на подальше 
навчання в магістратурі здійснюється відповідно до умов, зазначених далі. Про відмову 
від вступного іспиту або його частини необхідно подати заяву одночасно з поданням 
заявки, тобто не пізніше 31.07.2022 року. Заяву необхідно надіслати на факультет 
поштою, включаючи додатки. Як додатки заявники подають документи, що 
засвідчують зміст їх попереднього навчання, зокрема, документи про їх попереднє 
навчання у формі виписки виконаних навчальних обов'язків у закордонному вузі, а 
також будь-які інші матеріали, що засвідчують готовність заявника до магістерської 
програми. Якщо з об'єктивних причин претендент не в змозі надати ці документи, їх 
можна замінити щиросердною заявою. 
Одночасно із заявою має бути подана підписана та документально оформлена заява 
(включаючи ідентифікаційний номер заяви, присвоєний вступнику інформаційною 
системою навчання при поданні заяви) про відмову від вступних випробувань. При 
розгляді заяви на відмову від вступного іспиту вирішальним критерієм буде професійна 
оцінка сумісності попереднього навчання з програмою навчання, на яку претендує 
вступник. Якщо заява не буде подана та доведена до 31.07.2022, або якщо ця заява не 
буде задоволена, заявник буде запрошений на вступний іспит. Заяви, подані після цього 
терміну, не розглядаються.  
Заяву з документальним підтвердженням необхідно направити до навчального відділу 
Карлового університету в паперовій формі.  
Рішення про відмову від вступного іспиту факультет буде розсилати після закриття 
терміну подачі заяв, тобто не раніше серпня. 
Опис вступних іспитів та критерії оцінки 

Вступний іспит проводиться у формі обговорення з кандидатом з питань навчальної 
програми, до якої подається заявник. Розмова буде проводитися чеською або 
англійською мовами. Комісія ставить претендентам три запитання, що стосуються 
основних напрямків програми, на яку вони хочуть вступити. У відповідях комісія 
особливо оцінює фактичну правильність, знання галузі та загальну готовність 
кандидата до навчання в магістратурі. Кожну відповідь комісія оцінює в межах 0-30 
балів, максимум 90 балів. Претендент успішно складе іспит, якщо набере не менше 45 
балів. 
Вимоги до заяви 

� Процедура вступу починається з подачі заяви на факультет. Заява подається в 
електронному вигляді через навчальну інформаційну систему Карлового 
університету. Кожен кандидат може подати лише одну заяву. Заповнену 
електронну заяву абітурієнт підтверджує в навчальній інформаційній системі та 
надсилає в електронному вигляді. Електронну заяву не потрібно надсилати до 
Карлового університету поштою. 

� Після заповнення електронної заяви кожен абітурієнт отримує ID-номер заяви 
згенерований через інформаційну систему; цей номер повинен бути вказаний під 
час спілкування щодо заяву з навчальним відділом. 



� Для кожної заявки, поданої на магістерську навчальну програму, вступник 
якомога швидше, але не пізніше 31 серпня 2022 року, надає копію документа 
про відповідне завершення навчання за будь-яким типом навчальної програми. 
У випадку, якщо вступник не має такого документа, він замінює його 
щиросердною заявою.  

� До тих пір, поки заявник не надасть підтвердження про належне закінчення 
навчання в будь-якому типі навчальної програми (або документ про знання 
чеської мови), він не буде допущений до навчання або запрошений до 
зарахування. 

� Якщо електронна заява не заповнена належним чином і не закрита, вважається, 
що заява не була подана. 
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