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СТАТУТ

УКРАЇНСЬКОГО  ВІЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

(із  змінами, прийнятими на Загальних Зборах Професорської
Колегії  УВУ 29.7.1950 та затвердженими Баварським Державним
Міністерством  Освіти й Культу дня 28.7.1951, ч.ХІ 49727).
І.  Назва і осідок

Ст.1.

1.  Університет має назву українською і латинською мовами:

Український  Вільний Університет

Universitas  Libera Ucrainensis, давніше:

Universitas  Ucrainensis Libera Pragensis.

2.  Крім цього, Український Вільний Університет вживає
відповідно  до потреби перекладу своєї назви також іншими
мовами.

Ст.2.

1.  Осідок університету є столичне місто Баварії - Мюнхен.

2.  На основі постанови Сенату Університету можна перенести
осідок  цілого Університету або його окремих факультетів
також  до іншої місцевості.

II.Мета,  завдання і характер

Ст.З.

1.  Мета Українського Вільного Університету:

а)  плекати всі галузі науки, а зокрема ті, що
безпосередньо  або посередньо стосуються до української
нації,  і розвивати основи української культури як
складової  частини культури людства;

б)  навчати і підготовляти український фаховий і науковий
доріст.

2.  У проведенні цієї мети Український Вільний Університет:

а)  веде систематичні курси, виклади та семінарі
українською  мовою, а вийнятково і чужими мовами;

б)  засновує і веде потрібні інститути, лябораторії та
всякі  дослідно-наукові установи, бібліотеки й музей.

в)  засновує в різних державах делеґатури університету
та  філії факультетів.
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Ст.4.

1.  Український Вільний Університет - це корпорація з
правною  особовістю.

2.  Український Вільний Університет продовжує свою
традицію  дотеперішньої наукової і навчальної діяльности з
часу  осідку в Празі.

III.  Поділ на факультети і відділи

От.5.

1.  Український Вільний Університет поділяється на
факультети,  а факультети можуть поділятися на відділи.

2.  Діють такі факультети:

а)  філософічний факультет, поділений на відділи
філософії  та педагогіки; української філології;
слов’янської  філології; клясичної філології; історії;
географії;  археології; етнології і мистетствознавства;

б)  факультет права і суспільно-економічних наук,
поділений  на два відділи: правничий та
суспільно-економічних  наук.

3.  На основі постанови сенату, затвердженої Загальною
Професорською  Колегією, можна засновувати також інші
факультети  або відділи факультетів, відповідно до бюджету
університету.

IV.  Програма й засоби студій

От.6.

1.  Студії в Українському Вільному Університеті відбуваються
у  формі викладів-лекцій, праці в семінарах, лябораторіях
та  інститутах.

2.  Загальну програму студій університету на основі програми
окремих  факультетів затверджує Сенат.

3.  Плян студій на окремі студійні роки виробляє на основі
програми  університету кожний факультет.

V. Навчальні сили

Ст.7.

До  навчальних сил Українського Вільного Університету
належать  :



а)  звичайні професори г)  доценти
б)  надзвичайні професори ґ)  викладачі
в)  доценти-супленти д)  лектори.

Ст.8.

1.  Звичайних і надзвичайних професорів покликує Рада
Факультету  з-поміж доцентів Українського Вільного Університету
або  з-поміж професорів і доцентів інших університетів чи
їм  рівнорядних шкіл, а також з-поміж окремих учених,
відомих  своїми науковими працями у відповідних ділянках
науки.

2.  Покликання професорів Радою Факультету після запиту кура-
торії  про фінансові можливості затверджує Сенат.

От.9.

1.  Доценти габілітуються на навчання одного з предметів або
групи  предметів згідно з габілітаційною ординацією кожного
факультету.

2.  Уділення веніям доценді, прийняте після успішної габілі-
тації,  затверджує Сенат в межах бюджету.

3.  Звільнення від габілітації, постановлене Радою Факультету
і  затверджене Сенатом, є рівне з проведеною габілітацією
доцента.

4.  Доценти, які ведуть самостійно з доручення Ради Факультету
курс  одного з програмових предметів навчання, є доцентами
суплентами.

Ст.10.

1.  Доручення самостійно викладати програмовий предмет на час
одного  студійного семестру дає викладачам Рада Факультету
за  потвердженням Сенату.

2.  Під тими самими умовами Рада Факультету дає лекторам
доручення  читати лекції під наглядом одного з професорів.

3.  Асистентів покликує на внесення керівника катедри Рада
Факультету,  а Сенат затверджує.

Ст.11.

1.  Права і обов’язки всіх навчальних сил окреслює окрема
ординація,  ухвалена Сенатом і затверджена Заг. Проф. Радою.

2.  Факультети, виконуючи ординацію, в разі потреби окреслюють
ближче  ці права й обов’язки.
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VI.  Органи управління

Ст.12.

Органами  управління університету являються:

а)  Ректор і Сенат г)  Головний секретар
б)  Загальна Професорська колегія ґ)  Кураторія
в)  Декани і Ради Факультетів

VII.  Ректор

Ст.13.

1.  На чолі Університету стоїть Ректор.

2.  Ректор репрезентує університет назовні, керує згідно з
обов’язуючими  приписами всім його внутрішнім життям та
відповідає  перед Сенатом і Загальною Професорською Колеґією
за  можливо найліпший стан Університету з наукового і
педагогічного  погляду. В питаннях фінансово-господарських Ректор
підлягає  контролеві Кураторії.

3.  Зокрема Ректор:

а)  виконує ухвалений Сенатом і Заг. Проф. Колеґією та
затверджений  Кураторією бюджет Університету. На випадок
непогодження  між Сенатом і Кураторією остаточно вирішує
справу  Загальна Професорська Колеґія кваліфікованою
більшістю  2/3 голосів. Якщо нема цієї кваліфікованої біль-
шости,  тоді залишається проект бюджету в формі
пропонованій  Кураторією;

б)  приймає присягу навчальних сил і студентів;

в)  приймає і звільняє в межах бюджету допоміжний персонал
згідно  з правилами ухваленими Сенатом;

г)  скликає Сенат і Заг. Проф. Кол. та проводить ними;

ґ)  складає річний звіт Заг. Проф. Колегії і подає його до
відома  Кураторі!;

д)  разом із Сенатом дбає про лад і внутрішню дисципліну
всієї  корпорації згідно з дисциплінарною ординацією
університету.

Ст.14.

1.  Ректора вибирає на один академічний рік Заг. Проф. Колеґія
абсолютною  більшістю голосів членів таємним голосуванням;
при  рівності голосів рішає жереб.



2.  Ректором може бути вибраний тільки один із звичайних
професорів  за чергою факультетів.

3.  Після вибору нового Ректора в найближчому студійному році
попередній  Ректор виконує обов’язки Проректора. Коли попередній
Ректор  не може виконувати обов’язку Проректора, тоді новий
Проректор  вибирається таким самим способом, як Ректор.

Ст.15.

1.  Проректор заступає Ректора під час його відпустки.

2.  У випадку відсутности Ректора і Проректора, Ректора заступає
один  з Деканів порядком старшинства та праці в УВУ, а в
крайньому  випадку найстарший віком професор УВУ.

VIII.  Сенат

От.16.

1.  До сенату належать:

а)  Ректор і Проректор
б)  Декани і Продекани факультетів
в)  Голова Кураторі! УВУ
г)  Голови Делеґатур та їхні заступники

2.  До компетенції Сенату належать усі справи управління
Університету,  що не застережені виразно іншим органом.

3.  Зокрема до Сенату належить:

а)  пропонувати зміни і доповнення статуту,

б)  затверджувати представлені Радами факультетів промоційні
та  габілітаційні ординації та правила,

в)  організувати, відкривати і закривати інститути,
лабораторії,  як і інші допоміжні установи,

г)  предкладати Загальним Зборам Професорської Колеґії на
затвердження  пропозиції про засновання делеґатур і філій,

ґ)  представляти бюджет Загальній Професораській Колеґії і
Кураторі!  та наглядати за його виконанням,

д)  затверджувати веніям леґенді габілітованих доцентів та
затверджувати  покликаних професорів,

е)  затверджувати доручення викладати, представлені
факультетами  ,

є)  затверджувати пропозиції факультетів про надання титулу
почесних  докторів,

ж)  вибирати секретаре Сенату.

-  5 -



Ст.17.

1.  Для законности постанов Сенату потрібна присутність
щонайменше  половини всіх членів Сенату.

2.  Постанови приймаються звичайною більшістю голосів, якщо в
окремих  випадках статут не застерігає кваліфікованої біль-
шости;  при рівності голосів рішає постанова, за яку голосує
Ректор,  або виконавець обов’язків Ректора; при таємнім
голосуванні  рівність голосів означає відхилення внесення, при
чому  Ректор може зарядити повторне голосування.

3.  Для відмови затвердження покликання професора або уділення
веніям  доценді треба 2/3 більшости голосів із усіх присутніх
членів  Сенату.

4.  Засідання Сенату скликає Ректор та укладає його порядок дня.
На  письмову заяву трьох членів Сенату з поданням порядку дня
Ректор  зобов’язаний скликати Сенат до восьми днів.

Ст.18.

1.  У випадку неможливости скликати вимагану кількість членів
Сенату  в невідкладних справах може рішати малий Сенат,
складений  з Ректора, Проректора, Деканів, чи виконавців їхніх
обов’язків,  при чому постанови малого Сенату слід подати на
найближчій  нараді Сенатові до відома і затвердження.

IX.Загальна Професорська Колеґія

Ст.19.

1.  До компетенції Загальної Професорської Колеґії належить:

а)  вибирати Ректора, Проректора, Суддів Університетського
Суду  та Членів Кураторі!;

б)  приймати щорічний звіт Ректора і Сенату;

в)  обговорювати та рішати справи, представлені Ректором і
Сенатом;

г)  ухвалювати статут Університету, його доповнення і зміни;

ґ)  ініціювати справи удосконалення навчання і дисципліни та
матеріяльного  забезпечення Українського Вільного
Університету  та його громадян.

Ст.20.

1.  У зборах Професорської Колеґії беруть обов’язкову участь з
рішальним  голосом усі звичайні і надзвичайні професори,
доценти-супленти  та по одному делегатові від доцентів кожного
факультету..
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2.  Справи вирішуються звичайною більшістю голосів, якщо не
застережено  в окремих випадках іншого способу. Для дійсности
зборів  обов’язкова присутність не менше половини діяльних
членів  професорської колегії.

3.  Вибори Ректора і Проректора таємні, а рішає абсолютна
більшість  голосів при присутності щонайменше половини діяльних
членів  професорської колеґії; у випадку рівности голосів про
вибір  кандидата рішає жереб.

4.  Доценти, що не є делегатами, беруть участь у зборах Загальної
Професорської  Колегії з дорадчим голосом.

От.21.

1.  Звичайні Збори Загальної Професорської Колеґії Українського

Вільного  Університету скликає і проводить Ректор перед кінцем

кожного  студійного року, щоб подати звіт свій і Сенату та
провести  вибори.

2.  Надзвичайні Збори Загальної Професорської Колеґії скликає і
проводить  Ректор з власного почину, за постановою Сенату чи
на  вимогу Ради Факультету або 1/4 управнених до участи в
Загальній  Колеґії членів.

X.  Факультети

Ст.22.

1.  Факультет - це автономна в середині університету корпорація,
що  розвиває одну групу зв’язаних між собою наук і знань та
виконує  мету і завдання Університету згідно з цим статутом
та  під зверхнім доглядом Сенату і Загальної Професорської
Колеґії  .

2.  Факультет складається з окремих катедр, що ними керує
професор  або доцент-суплент у випадку відсутности професора; кожна
катедра  може мати побіч керівника катедри ще інші наукові
сили  (доцентів, викладачів, лекторів і асистентів) та наукові
установи  (семінар, бібліотеку, лябораторію, окремі дослідні
установи  і т. ін.); чинність катедри визначує в межах правил
факультету  окремий реґулямін катедри.

3.  Організацію факультету, кількість його катедр та всі його
чинності  визначають окремі правила студій факультету,
затверджені  Сенатом.

4.  Зміни і доповнення правил студій факультету ухвалює факультет
і  затверджує Сенат.
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Ст.23.

1.  Органами факультетів являються:

а)  Декан і Продекан, б) Рада факультету, в) Секретар
факультету.

Ст.24.

1.  Декан репрезентує свій факультет перед Ректором, Сенатом і
Загальною  Професорською Колегією і в межах статуту назовні
і  веде факультет у межах постанов Ради Факультету.

2.  Зокрема Декан:

а)  наглядає над виконанням програми і пляну навчання
факультету;

б)  скликає Раду Факультету і нею проводить;
в)  відає студентськими справами факультету;
г)  відає видавничою діяльністю факультету.

Ст.25.

1.  Декана вибирає Рада Факультету на кожний студійний рік
з-поміж  звичайних професорів, або надзвичайних професорів
абсолютною  більшістю при таємному голосуванні, у якому
беруть  участь усі професори, доценти-супленти та один делеґат
від  доцентів.

Ст.26.

1.  Уступаючий Декан з попереднього року стає Продеканом. На
випадок  зречення від продеканських функцій, Рада Факультету
вибирає  нового Продекана передбаченим для виборів Декана
порядком.

Ст.27.

1.  Продекан заступає Декана в його відсутности та допомагає
Деканові  в його праці.

2.  У випадку відсутности Продекана, Факультетська Рада вибирає
заступника  Продекана.

Ст.28.

1.  До Ради Факультету належать із рішальним голосом в усіх
справах  факультету всі професори та доценти-супленти і один
делеґат  від доцентів факультету.

2.  Всі інші габілітовані навчальні сили факультету мають рішаль-
ний  голос у справах виконання пляну навчання і педагогічних,
а  у всіх інших справах, крім виборів, дорадчий голос, який
мають  також викладачі. Викладачів запрошується тільки тоді,
коли  це потрібно, відповідно до поставленого в програмі
зборів  питання.
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Ст.29.

До  компетенції Ради Факультету належить:

а)  вибирати Декана, при потребі Продекана,як теж і його
б)  пропонувати зміни и доповнення правил студій факультету,

схвалювати  програми і плян факультету та ординації
іспитів,  промоцій і контролю студій;

в)  вибирати нові навчальні сили факультету і призначати
керівників  катедр та доручати виклади;

г)  призначати іспитові комісії;
ґ)  ініціювати всякі постанови й почини в межах статуту для

кращого  розвитку факультету.

Ст.ЗО.

1.  Раду Факультету скликає Декан у міру потреби, але щонайменше
два  рази на семестр;

2.  На обґрунтовану вимогу трьох членів Ради з рішальним голосом
Декан  зобов’язаний скликати Раду в термін до 14 днів.

3.  Постанови Ради Факультету вимагають присутности половини
діяльних  членів і абсолютної більшости голосів присутніх.

Ст.31.

1.  Секретара факультету призначає Ректор.

2.  Секретар безпосередньо підлягає Деканові, відповідає за
ведення  канцелярії факультету та виконує постанови компетентних
органів  факультету.

XI.  Головний секретар

Ст.32.

1.  Адміністрацію канцелярії Університету веде Головний секретар,
іменований  на внесення Ректора Сенатом.

2.  Головний секретар підлягає службово безпосередньо Ректорові і
виконує  постанови всіх компетентних органів на основі окремого
реґуляміну  канцелярії, ухваленого Сенатом.
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XII.  Надання академічних  ступенів

Ст.ЗЗ.

1.  Надання академічних ступенів - магістра і доктора -
визначують  окремі правила студій та промоційна ординація,
ухвалені  радою Факультету і затверджені Сенатом.

XIII.  Університетський Суд

Ст.34.

1.  Університетський Суд складається з трьох членів і трьох
заступників,  вибраних абсолютною більшістю у таємному
голосуванні  Загальною Професорською Колеґією на три роки.

2.  Університетський Суд сам вибирає більшістю голосів на один
рік  свого голову і секретара.

Ст.35.

1.  Університетський Суд компетентний:

а)  рішати у випадку спору про важність постанов й актів усіх
органів  Університету щодо їх згідности із статутом і
обов’язуючими  на його основі ординаціями і реґулямінами;

б)  рішати справи між окремими органами Університету, між
громадянами  Університету і його органами та громадян
Університету  між собою.

в)  вирокувати в дисциплінарних справах.

2.  Оцінка іспитів, габілітацій і призначень не підлягає
розглядові  Суду.

Ст.36.

1.  Дисциплінарне внесення подає і обґрунтовує Ректор чи Декан,
або  з їх доручення визначений ними дисциплінарний речник.

2.  В студентських дисциплінарних справах належить перед
рішенням  вислухати опінію голови студентеького^ представництва
Університету.
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Ст.37.

1.  Дисциплінарні кари є:

а)  усна осторога
б)  письмова осторога
в)  припинення в правах на 1 семестр
г)  виключення з Університету студента або усунення з ка-

тедри  навчальних сил і звільнення з Університету.

2.  Усну осторогу видає Ректор або Декан, а хто почуває себе
покривдженим,  може відкликатися до Університетського Суду.

3.  Інші кари накладає Університетський Суд, при чому
виключення  або усунення приймається тільки однозгідною постановою
Суду-

4.  Ближче означає справування Суду окремий правильник,
ухвалений  Судом і затверджений Сенатом.

5.  Судові справи мусять вестися усно і з безпосередньою
участю  обвинуваченого, свідків і знавців, а вирок мусить бути
виданий  письмово з обґрунтуванням.

XIV.  Студентство

Ст.38.

1.  Звичайним слухачем може бути тільки особа, що має
свідоцтво  зрілости середньої школи загально-освітного типу з
латинською  мовою. Особа, що покінчила таку середню школу
без  латинської мови, має скласти додатковий іспит з латини
під  час перших двох семестрів перебування в Університеті.
Слухачі  відділу суспільно-економічних наук факультету
права  і суспільно-економічних наук від цього обов’язку
звільнені.

2.  Вільними слухачами можуть бути інші дорослі особи.

3.  Запис проводить Декан на основі правильника, ухваленого
Радою  Факультету.

4.  Запис стає правосильний після складення на руки Ректора
приречення  громадянина Університету, про що видається
іматрикуляційна  грамота.

5.  Студійна книжка студента з посвідченням навчальних сил
видається  на основі окремого правильника.

6.  Студенти одного факультету чи одного відділу можуть
творити  як громадяни Університету одно або більше товариств,
статути  яких на пропозицію Ради Факультету затверджує Сенат.
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XV.  Студійний рік

Ст.39.

1.  Початок і закінчення студійного року визначає Сенат.

XVI.  Грамоти і листування

Університету

Ст.40.

1.  Грамоти академічного змісту (студійні книжки, іспитові
свідоцтва,  іматрикуляційні грамоти, дипломи і т. д.) мають
підпис  органів, зазначених в окремих приписах, і печатку
Університету.

2.  Інші документи і листування в імені Університету підписує
Ректор  або інші особи з доручення, а папери від факультету -
Декан,  або з його доручення, з витисненням печатки.

3.  Договори і інші зобов’язання в імені Університету підписує
із  уповноваження Сенату Ректор і секретар Сенату.

XVII.  Кураторія

Ст.41.

1.  До Кураторі! Українського Вільного Університету належать:

а)  чотири члени, вибрані на три роки Загальною
Професорською  Колегією способом, передбаченим для вибору Ректора;

б)  два члени, вибрані Товариством Прихильників Українського
Вільного  Університету, які не є членами педагогічної
колеґії  УВУ;

в)  по одному представникові баварського та американського
наукового  світу;

г)  Ректор Українського Вільного Університету;

ґ)  заступники Делеґатур Університету.

2.  Кураторія вибирає абсолютною більшістю своїх членів Голову
Кураторі!,  який провадить Кураторією і заступає її назовні;
Головою  Кураторі! не може бути Ректор.
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Ст.42.

1.  До компетенції Кураторії належить:

а)  дбати про правку охорону УВУ, його розвиток і матеріяль-
не  забезпечення;

б)  розглядати! представляти зауваження до представленого
Сенатом  бюджету УВУ та контролювати його виконання;

в)  розглядати питання матеріяльного забезпечення навчальних
сил  УВУ, наскільки йдеться про їх матеріяльне
забезпечення.

2.  Подані на розгляд Кураторії постанови Сенату Кураторія
затверджує  або відмовляє затвердження більшістю щонайменше
трьох  голосів в присутності щонайменше чотирьох членів.

3.  Відмову Кураторія подає у письмовій формі з обґрунтуванням.
Якщо  до 40 днів від вручення Кураторії акту, що підлягає
затвердженню,  вона не прийме остаточної постанови, то це
рівняється  затвердженій Кураторією постанові.

XVIII.  Кінцеві постанови

Ст.43.

1.  Для зміни цього статуту треба 3/4 більшости голосів Заг.
Проф.  Колеґії в присутності абсолютної більшости всіх її
управнених  членів і також більшости Сенату.

2.  Для добровільної ліквідації Українського Вільного
Університету  потрібна письмова згода всіх членів Заг. Проф. Колеґії.

3.  При ліквідації майно переходить на ту українську установу,
яку  вкаже постанова Заг. Проф. Колеґії, а якби її не було,
яку  вкаже останній Ректор або виконавець його обов’язків.
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1

І.  Мета студій на філософічному

факультеті  У.В.У.

§  1.

Мета  Філософічного Факультету Українського Вільного
Університету:

1.  Підготовити студентів до самостійної наукової праці в
окремих  галузях науки, передусім українознавства,

2.  Створити нові кадри українських наукових працівників на
еміграції,

3.  Підготовити висококваліфікованих учителів для
українських  середніх шкіл,

4.  Підготовити кваліфікованих працівників для позашкільної
культурно-освітної  праці серед нашого громадянства.

§  2.

Щоб  осягнути цю мету, встановлюється на Філософічному
Факультеті  УВУ відповідні наукові і педагогічні ступені, які
зобов’язують  студентів проробити відповідний науковий- мате-
ріял  та пройти потрібну підготову до самостійної праці.
Такими  ступенями є:

а)  науковий ступінь: 1. маґістер філософії, 2. доктор
філософії  ,

б)  науково-педагогічний ступінь: учитель середньої
школи  (гімназії).

II.Загальний  перебіг студій на

філософічному  факультеті У.В.У.

§  3.

1.  Студії на Філософічному Факультеті УВУ тривають 4 роки,
тобто  8 семестрів, і кінчаються дипломовим магістерським
іспитом.  За той час кожний студент мусить:
а)  мати вислуханих щонайменше 16-20 годин тижнево на

семестр  викладів разом з вправами, про- і семінарами,
б)  здати призначені кольоквії,
в)  відбути визначені лекторати,
г)  відбути визначені про- і семінарі,
ґ)  здати всі часткові магістерські іспити,
д)  написати дипломову магістерську працю.

2.  Крім того, всі студенти Філософічного Факультету УВУ мусять
вислухати  такі загально-обов’язкові дисципліни:
а)  Основні проблеми філософічних наук (4 год. тижн.)
б)  Вступ до соціології (3 год. тижн.)



в)  Загальний курс української мови (3 год. тижн.)
г)  Загальний курс географії України (3 год. тижн.)
ґ)  Нарис української культури (6 год. тижн.)

3.  Виклади з цих дисциплін«можуть бути розложені на кілька
семестрів.  Студенти, що спеціялізуються, напр., в
українській  філології, не потребують вписуватись і відвідувати
загально-обов’язкових  викладів з української мови, а студен-
ти-географи  не мусять відвідувати загального курсу
географії  України. З цих загально обов’язкових дисциплін
студенти  мусять впродовж перших 4-ох семестрів також зложити
відповідні  кольоквії.

4.  Крім того кожний студент мусить виказатися практичним
знанням  німецької мови і однією з таких світових мов, як
англійська,  французька або еспанська мова. Тому кожний
студент  мусить, крім викладів, про- і семінарів, відвідувати
щонайменше  один із лекторатів, зорганізованих при
Філософічному  Факультеті УВУ.

III.  П л я н студій  на філософічному

факультеті  У.В.У.

§  4.

Кістяком  студій на Філософічному Факультеті УВУ є
студії  українознавства в широкому значенні цього слова і
студії  тих дисциплін, що є на всіх західньоевропейських
університетах.

Під  сьогоднішню пору Філософічний Факультет УВУ має
сім відділів,  а саме:

1. Відділ стислої  філософії та педагогіки,
2. п

української  філології,
3. ••

слов’янської  філології,
4. п клясичної  філології (грецька і латинська філ.)
5. п

історії,
6. н

географії,
7. 11

археології,  етнології й мистецтвознавства.

§  5.

Кожний  студент Філософічного Факультету УВУ мусить вже
на  початку своїх студій вибрати собі як предмет своїх студій
один  з вище наведених відділів і при тому відділі студіювати
одну  з дисциплін як головний, а другу - як побічний предмет
своїх  студій, відбувати з тих дисциплін потрібні вправи, про-
і  семінарі та складати всі визначені кольоквії й іспити.



з

§  6.

До  всіх іспитів та до самостійної наукової праці
підготовляють  студентів окремі катедри і з ними зв’язані
професори,  доценти, викладачі й асистенти. Завданням окремих
катедр  є так розложити плян праці зі своєї ділянки, щоб
продовж  сімох семестрів дати змогу студентам запізнатися з
усім  науковим матеріялом з даної ділянки, належно
підготовити  їх до іспитів і взагалі до самостійної наукової праці.

Для  правильного ходу праці й реалізації навчальних
плинів  встановлюється при Філософічному Факультеті УВУ такі
катедри:

I.  Філософічні науки та педагогіка.

1.  Катедра стислої філософії,
2.  Катедра загальної психології,
3.  Катедра експериментальної психології,
4.  Катедра педагогіки,
5.  Катедра дидактики.

II.  Українська філологія.

1.  Катедра української мови,
2.  Катедра української літератури.

III.  Слов’янська філологія.

1.  Катедра слов’янських мов,
2.  Катедра слов’янських літератур.

IV.  Клясична філологія.

И.  Катедра грецької філології,
2.  Катедра латинської філології.

V.  Історія.

1.  Катедра історії України,
2.  Катедра всесвітньої історії,
3.  Катедра східньої Европи.

VI.  Географія.

1.  Катедра загальної географії,
2.  Катедра географії України,
3.  Катедра геології.

VII.  Археологія, етнологія.

1.  Катедра археології,
2.  Катедра етнології,
3.  Катедра образотворчого мистецтва,
4.  Катедра музикології.
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VIII.  Позавідділові катедри.

И.  Катедра загальної біології,

2.  Катедра загального мовознавства,
3.  Катедра західньо-европейських літератур.

Катедрами  керують визначені радою факультету та затверджені
Сенатом  професори і доценти-супленти.

§  7.

Як  постійні допоміжні для катедр пропедевтичні одиниці
запроваджується  при філософічному факультеті такі лекторати:

1.  Лекторат німецької мови,
2.  Лекторат грецької мови,
3.  Лекторат латинської мови,
4.  Лекторат англійської мови,
5-  Лекторат французької мови,
6.  Лекторат еспанської мови.

1.  Лекторат німецької мови є обов’язковий для всіх студентів
факультету,  що не володіють належно німецькою мовою.
Кожний  курс зокрема триває два семестри.

2.  Лекторат латинської мови обіймає два курси: нижчий і
вищий  курс.uНижчий курс триває два семестри, вищий - один
семестр.  Його відбувають всі студенти, що закінчили
математично-природничий  тип гімназії або т.зв. десятирічку.

3.  Лекторат грецької мови обіймає також два курси: нижчий і
вищий,  та в цілості триває 4 семестри. Нижчий курс
зобов’язані  вислухати студенти, що студіюють: філософічні
науки,  українську філологію, слов’янську філологію,
історію;  вищий курс обов’язковий тільки для студентів кля-
сичної  філології та тих, що хочуть присвятити більше
уваги  старовинній історії.

4.  Лекторат французької, англійської і еспанської мови
триває  три семестри. Кожний студент мусить вибрати собі один
із  цих лекторатів, вислухати його продовж трьох семестрів
і  зложити відповідний кінцевий кольоквій.

§  8.

Всі  лекторати та всі наукові сили факультету, приділені
до  окремих катедр, приготовляють студентів до іспитів і до
наукової  роботи шляхом:

1.  Загальних викладів, що обіймають матеріял часткових
магістерських  іспитів.
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2.  Наукових викладів спеціяльних, що обговорюють вибрані
окремі  проблеми та дають зразок наукового підходу до
різних  проблем, з’ясовуючи при тім всі теорії, гіпотези
і  погляди дотеперішнього наукового світу.

3.  Наукових вправ та просемінарів, що ознайомлюють
студентів  із науковими методами дослідів і на семінарах, що
заправляють  вже студентів до самостійної наукової роботи
і  до глибших наукових дослідів.

4.  Спеціяльних доповняючих курсів, вправ, лекторатів і лябо-
раторій.

5-  Видавання скриптів і подавання потрібної літератури.

6.  Співпраці з німецькими університетами і користування
їхніми  бібліотеками.

§  9.

Кожна  катедра має подбати про те, щоб студенти впродовж
7-ох  семестрів мали змогу познайомитися з усім матеріялом
своєї  дисципліни, належно його опанували і склали всі
часткові  маґістерські іспити. Для здійснення цієї мети керівники
катедр  окремих відділів відбувають щороку з усіми науковими

силами  свого відділу відповідні програмові конференції, на
яких,  складаючи плян праці на 8 семестрів студій, встановлюють
для  окремих дисциплін відповідну чергу викладів, призначаючи

їх  окремим професорам.

Маючи  на увазі, з одного боку, реалізацію плянів і про-
грамів  для кожного відділу, а з другого боку фінансову
сторону  УВУ, кожний відділ зокрема слідкує за рівномірним
розподілом  матеріялу по семестрах, щоб число годин викладів і вправ
для  головного предмету в цілості не було більше як 20 годин
тижнево  і менше як 16 годин тижнево. З огляду на такі обмежені
розміри  треба для доповнення матеріялу відсилати студентів до
окремої  літератури або укладати окремі доповняльні скрипти тощо.

IV.  Зараховання студій.

§  10.

а)  Зараховання семестрів.

Семестри  зараховуються тільки тим студентам, що:

1.  мають засвідчену фреквенцію з викладів і вправ (про- і
семінарів)  в розмірі 16-20 годин тижнево,



2.  заплатили всі оплати,
3.  на 1-ім семестрі складуть щонайменше кольоквії з двох

викладів,  а на 3, 4, 5, 6 складуть щонайменше один
частковий  маґістерський іспит впродовж семестру,

4.  на 3 і 4 семестрі пред’являють ще й посвідку про те, що
виконали  потрібні просемінарійні праці, а на 5, 6 і 7
також  і семінарійні,

5-  на 7-му семестрі мусять пред’явити також посвідку, що
працюють  над дипломовою магістерською працею, а на 8-му
семестрі  , що таку працю вже викінчили і віддали до
рецензії.

б)  Абсолюторія.

Абсолюторію  дістає кожний студент, що:

1.  вислухав як звичайний студент відповідну кількість
викладів  (16-20 год. тижнево),

2.  склав усі часткові маґістерські іспити з головного і
побічного  предмету,

3.  склав усі обов’язкові кольоквії,
4.  відбув просемінар впродовж двох або трьох семестрів і

семінар  впродовж двох або трьох семестрів з головного
предмету,  також просемінар з побічного предмету та виконав у
тому  часі доручені йому роботи з задовільним вислідом,
виявляючи  при тому достатню орієнтацію в приписаному мате-
ріялі  ,

5-  закінчив працю над дипломовою маґістерською працею.

Абсолюторія  це ознака закінчення студій, що надає
студентові  право приступити до дипломових магістерських іспитів
та  одержати ступінь магістра філософії, а через рік після
того  - також ступінь доктора філософії або учителя середньої
школи.

V.  Ступінь магістра філософії.

А.  Загальні приписи.

§  11.

Ступінь  магістра філософії  можна осягнути
з  таких дисциплін:

1.  стислої філософії і психології,
2.  педагогіки,
3.  української філології,
4.  слов’янської філології,
5-  індоєвропейського мовознавства,
6.  клясичної філології (грецької і латинської),
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7-  історії,
8.  географії,
9-  археології, праісторії й етнології.

Кожний  студент вибирає одну з вищевказаних дисциплін, як
головний  предмет, другу - як побічний предмет своїх студій.

§  12.

Ступінь  магістра філософії в одній із цих ділянок дістає
студент,  що

а)  одержав абсолюторію згідно з § 10 б),
б)  пред’явив з обсягу головного прдемету свою дипломову

магістерську  працю, яку іспитова комісія визнала
задовільною  ,

в)  склав дипломовий магістерський іспит з головного і
побічного  предмету.

Б.  Докладні вимоги до окремих
дисциплін.

Ступінь  магістра стислої філософії і психології.

§  13.

Ступінь  магістра філософії в ділянці стислої філософії
і  психології як головного предмету  одержує

студент,  що:

1)  склав впродовж студій часткові іспити з таких предметів:
Група  А:
а)  основні проблеми філософічних наук,
б)  логіка- клясична, нова, реформована і математична,
в)  психологія - загальна, дослідна і педагогічна.
Група  Б:
г)  історія філософії - всесвітньої й української,
ґ)  історія педагогіки,
д)  етика й естетика.

2)  склав усі приписані кольоквії;
3)  відбув філософічний і психологічний просемінар - 2

семестри  і філософічний або психологічний семінар - 2 семестри;

4)  написав магістерську працю (дипломову) з одного предмету
під  1) а, б, в, г, д;

5)  склав дипломовий магістерський іспит з філософії і
психології  ;

6)  дістав згідно з § 10 б) абсолюторію.
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Хто  вибирає стислу філософію і психологію як
побічний предмет,  складає часткові маґістерські
іспити  тільки з предметів під 1) б, в, г, ґ і мусить
відбути  філософічний і психологічний просемінар.

§  14.

Ступінь  магістра філософії в ділянці педагогіки

і психології.

Ступінь  магістра філософії з педагогіки як
головного предмету одержує  студент, що:

1.  склав продовж студій часткові іспити з таких предметів:

Група  А:
а;  основні проблеми філософічних наук,
б)  загальна і педагогічна психологія,
в)  історія педагогіки - всесвітньої і української.

Йупа  Б:теорія  педагогіки,
ґ)  дидактика, шкільна гігієна та школознавство,
д)  методика вибраних предметів,
е)  дошкільна педагогіка та методика,
є)  позашкільне виховання.

2.  відбув: а) педагогічний просемінар - 2 семестри,
б)  педагогічний семінар -  3 семестри.

3.  дістав абсолюторію згідно з § 10 б),

4.  відбув з добрим успіхом піврічну шкільну практику під
наглядом  досвідного педагога в розмірі 8 год. тижнево, як
з  головного предмету, так і з побічного свого предмету,

5-  написав маґістерську дипломову працю з одного предмету
під  1) б, в, г, ґ, д, е, є,

6.  склав дипломовий маґістерський іспит з педагогіки.

Примітка:  Хто вибирає педагогіку як побічний
предмет,  здає часткові маґістерські

іспити  з предметів під 1)б, в, г, д, е, є та  з методики

свого  головного предмету і мусить відбути педагогічний просемінар
(2  семестри).

§  15.

Ступінь  магістра філософії в ділянці клясичної

філології.

Студії  на відділі клясичної філології в основному охоплюють як
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латинську  так і грецьку філологію. Клясичну філологію можна
студіювати:

A.  Латинську і грецьку в цілості, як головний предмет;

Б.  а) Латинську і грецьку, як побічний предмет;
б)  Латинську або грецьку, як побічний предмет.

B.  В окремих випадках за згодою відділу клясичної філології
латинську  як головний і грецьку як побічний предмет.

А.

Ступінь  магістра філософії в ділянці клясичної філології
(в  цілості, грецької і латинської) як головного

предмету  отримує студент, що:

1.  Склав впродовж студій часткові магістерські іспити з
таких  предметів:

Група  А:
а)  основні проблеми філософічних наук,
б)  вступ до клясичної філології,
в)  описова граматика грецької і латинської мови (зі

стилістикою,  діялектологією й аналізом) творів);

Група  Б:
г)  історична граматика грецької і латинської мови на

підставі  порівняльної граматики індоєвропейських мов,
ґ)  вступ до загального мовознавства,
д)  історія грецької і римської літератури,
е)  історія старинної культури,
є)  старинна історія,
ж)  грецька й римська метрика, реторика і стилістика;

2.  Відбув: а) грецький просемінар -  3 семестри,
б)  латинський ” -  3 ”

в)  латинський семінар -  3 ”

г)  грецький ” -  3 ”

3.  Дістав абсолюторію згідно з § 10 б);

4.  Написав дипломову магістерську працю з одного з предметів
під  А 1, за винятком а) і ґ);

5.  Склав дипломовий магістерський іспит з грецької і
латинської  філології.

Б.

а)  Якщо студент вибрав собі клясичну філологію (в цілості,
грецьку  і латинську) як побічний предмет,
тоді  він повинен:
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1.  Відбути грецький і латинський просемінар,

2.  Скласти часткові магістерські іспити з предметів під
§  15.1. б), г), ґ), д), е).

б)  Студент, що вибрав собі тільки одну з клясичних дисциплін
(грецьку  або латинську філологію), як побічний
предмет  своїх студій, мусить:

1.  Відбути просемінар з,тієї дисципліни (грецької або
латинської),

2.  Скласти часткові магістерські іспити з предметів під
§  15.1. б), в), д), е), ж).

В.

Ступінь  магістра філософії в ділянці однієї клясичної
філології  як головного предмету  студент
отримує  , якщо:

1.  Склав усі часткові магістерські іспити, подані під § 15-1->
очевидно  при більших вимогах з тієї дисципліни, яка є його
головним  предметом, а при менших вимогах з тієї дисципліни,
що  є побічним предметом;

2.  Відбув грецький просемінар - 2 семестри і латинський
просемінар  - 3 семестри та семінар тільки з тієї дицсипліни,
що  є його головним предметом;

3.  Дістав абсолюторію згідно з § 10 б);
4.  Написав дипломову магістерську працю з обсягу головного

предмету;

5.  Склав дипломовий магістерський іспит з головного і
побічного  предмету;

6.  Склав один з предметів на іншому відділі згідно з вимогами
про  поданий предмет.

§  16.

Ступінь  магістра філософії в ділянці української

філології

Студії  на українській філології складаються з двох частин:

1.  Загальної

2.  Спеціяльної.

Перша  частина студій (загальна) триває перші чотири семестри,
друга  частина (спеціяльна) розподілена на дві групи, а саме:
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а)  мовну групу,
б)  літературну групу.

Кожний  студент вибирає собі одну з цих груп і студіює
дальших  чотири семестри, відбуваючи в тому часі семінар і здаючи
всі  часткові маґістерські іспити по своїй групі.

Ступінь  магістра в ділянці української філології, як
головного предмету,  одержує студент, що

закінчив  студії і склав усі часткові маґістерські іспити по
своїй  групі з таких дисциплін:

а)  Мовна група.

1.  Група А:

а)  основні проблеми філософічних наук,
б)  описова граматика української мови з діялектологією,
в)  описова граматика старо- і

українсько-церковнослов’янської  мови,
г)  українська література з фолкльором;

Група  Б:
ґ)  вступ до слов’янознавства,
д)  вступ до загального мовознавства,
е)  порівняльна граматика слов’янських мов на підставі

порівняльної  граматики індоєвропейських мов,
є)  історія української мови;

2.  Відбув: а) просемінар старо-церковнослов’янської мови -
2  семестри,

б)  семінар з української мови - 3 семестри;

3.  Дістав абсолюторію згідно з § 10 б);
4.  Написав дипломову магістерську працю з ділянки мови;
5.  Склав дипломовий магістерський іспит з української мови.

б)  Літературна група.

1.  Група А:

а)  основні проблеми філософічних наук,
б)  описова граматика української мови з діялектологією,
в)  описова граматика старо- і

українсько-церковнослов’янської  мови,
г)  українська література з фолкльором;

Група  Б:
ґ)  вступ до слов’янознавства,
ц)  поетика і стилістика,
е)  методологія літературознавства,
є)  історія однієї зі слов’янських літератур,
ж)  історія української літератури в зв’язку зі світовою

літературою;
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2.  відбув: а) просемінар української мови - 2 семестри,
б)  семінар української літератури - 3 семестри;

3.  дістав абсолюторію згідно з § 10 б);
4.  Написав дипломову магістерську працю з ділянки

української  літератури,
5.  Склав дипломовий магістерський іспит з української

літератури.

Хто  вибирає українську філологію як побічний предмет,
складає  часткові магістерські іспити тільки з предметів під
16  а) або б) 1 та  мусить відбути просемінар з української
мови  (2 семестри) і просемінар з української літератури
(2  семестри).

§  17.

Ступінь  магістра філософії в ділянці слов’янської

філології  .

Ступінь  магістра в ділянці слов’янської філології, як
головного предмету  одержує студент, що

закінчив  студії і склав усі часткові магістерські іспити в
одній  із груп (мовна або літературна) з таких дисциплін:

а)  Мовна група.

1.  Група А:

а)  основні проблеми філософічних наук,
б)  описова граматика однієї зі слов’янських мов поза

східньо-слов’янською  групою,
в)  описова граматика української мови з діялектологією,
г)  описова граматика старо- і

українсько-церковнослов’янської  мови;

Група  Б:

ґ)  вступ до слов’янознавства,
д)  вступ до загального мовознавства,
е)  порівняльна граматика слов’янських мов на підставі

порівняльної  граматики індоєвропейських мов,
є)  історія вибраної слов’янської мови,
ж)  історія української мови з окремою увагою на східньо-

слов  ’янську групу;

2.  відбув: а) просемінар старо-церковнослов’янської мови -
2  семестри,

б)  семінар вибраної слов’янської мови - 3
семестри;
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3.  дістав абсолюторію згідно з § 10 б);
4.  написав дипломову магістерську працю з ділянки однієї зі

слов’янських  мов;
5.  склав дипломовий магістерський іспит з однієї зі

слов’янських  мов.

б)  Літературна група.

1.  Група А:

а)  основні проблеми філософічних наук,
б)  описова граматика однієї зі слов’янських мов поза

східньо-слов’янською  групою,
в)  описова граматика української мови з діялектологією,
г)  описова граматика старо- і

українсько-церковнослов’янської  мови;

Група  Б:

ґ)  вступ до слов’янознавства,
д)  теорія літератури,
е)  методологія літературознавства,
є)  історія літератури вибраної слов’янської мови,
ж)  історія української літератури,
з)  історія слов’янських літератур у зв’язку зі світовою

літературою;

2.  відбув: а) просемінар з української літератури - 2 се¬
местри  ,

б)  семінар з вибраної слов’янської літератури -
З  семестри;

3.  дістав абсолюторію згідно з § 10 б);

4.  написав дипломову працю з ділянки вибраної слов’янської
літератури;

5.  склав дипломовий магістерський іспит з вибраної
слов’янської  літератури.

Примітка  : Хто вибирає слов’янську філологію, як по

бічний предмет,  складає
часткові  іспити тільки з предметів під § 17. а) і б) 1. ґ), д),
е)  та мусить відбути просемінар зі староцерковно-слов’янської
мови  - 2 семестри.

§  18.

Ступінь  магістра філософії в ділянці індоєвропей¬

ського мовознавства.

Ступінь  магістра в ділянці індоєвропейського мовознавства як
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головного предмету одержує  студент, що
закінчив  студії і склав усі часткові маґістерські іспити з
таких  дисциплін:

1.  Група А:

а)  основні проблеми філософічних наук,
б)  описова граматика української мови з діялектологією,
в)  описова та історична граматика грецької мови і

латинської  мови,
г)  історична граматика однієї з інших індоєвропейських

мов;

Група  Б:

ґ)  вступ до загального мовознавства,
д)  санскрит (описова граматика з окремою увагою на

історію  староіндійської мови з читанням легкого тексту),
е)  порівняльна граматика індоєвропейських мов з узгляд-

ненням  проблематики індоєвропейської праісторії,
є)  історія вибраної індоєвропейської мови в ширшому

обсязі  ;
2.  відбув: а) просемінар грецької та латинської мови -

З  семестри,
б)  просемінар порівняльного мовознавства -

З  семестри,
в)  семінар порівняльного мовознавства - 3

семестри;

3.  дістав абсолюторію згідно з § 10 б);
4.  написав дипломову магістерську працю в ділянці

порівняльної  граматики індоєвропейських мов;
5-  склав дипломовий іспит з порівняльної граматики

індоєвропейських  мов.

§  19.

Ступінь  магістра філософії в ділянці історії.

Ступінь  магістра філософії в ділянці історії як
головного предмету  одержує студент, що:

1.  склав часткові іспити з таких предметів:

Група  А:

а)  основні проблеми філософічних наук,
б)  допоміжні історичні науки й історична методологія,
в)  описова граматика староцерковно-слов’янської мови з

окремою  увагою до грамот і рукописів;
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Група  Б:

г)  археологія України,
ґ)  історія України разом з історіографією України,
д)  старовинна історія,
е)  середньовічна історія,
є)  нова історія;

2.  відбув: а) просемінар історії України - 3 семестри,
б)  семінар історії України - 3 семестри,
в)  практичні вправи з однієї з всесвітніх

історій  - 2 семестри;
3.  дістав абсолюторію згідно з § 10 б);
4.  написав дипломову магістерську працю з одного предмету

під  1 .Б. г), ґ), д), е), є);
5.  склав дипломовий магістерський іспит з української і

всесвітньої  історії.

Примітка  : Хто вибирає історію як побічний
предмет,  той складає часткові

магістерські  іспити тільки з предметів під § 19.1. г), ґ),
д),  е;, є) і мусить виконати вимоги під § 19.2. а) і в).

§  20.

Ступінь  магістра філософії в ділянці географії .

Ступінь  магістра філософії в ділянці географії як
головного предмету одержує  студент, що:

1.  склав часткові магістерські іспити з таких предметів:

Група  А:

а)  основні проблеми філософічних наук,
б)  загальна геологія,
в)  основи картографії,
г)  загальна фізична географія,
ґ)  загальна антропогеографія;
Група  Б:

д)  географія Европи і позаєвропейських країн,
е)  фізична географія України,
є)  антропогеографія України,
ж)  природознавство України;

2.  відбув: географічний просемінар - 3 семестри,
географічний  семінар - 3 семестри;

3.  дістав абсолюторію згідно з § 10 б);
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4.  написав дипломову маґістерську працю з одного з
предметів  під 1. б), г), ґ), д), е), є);

5.  склав дипломовий магістерський іспит з географії.

Примітка  : Хто вибирає географію як побічний
предмет своїх  студій, той мусить

відбути  географічний просемінар - 3 семестри і скласти
часткові  магістерські іспити під § 18.1. в), г), ґ), д), е), є).

§  21.

Ступінь  магістра філософії в ділянці археології,

етнології і мистецтвознавства.

Ступінь  магістра філософії в ділянці археології,
етнології  і мистецтвознавства як головного предме-

т  у одержує студент, що:

1.  склав часткові магістерські іспити з таких предметів:

Група  А:

а)  основні проблеми філософічних наук,
б)  загальна етнологія,
в)  загальна археологія,
г)  етнічна географія,
ґ)  загальна історія мистецтва;

Група  Б: до вибору:
1.  Археологічна група:

д)  українська археологія,
е)  клясична археологія,
є)  загальна антропологія;

2.  Етнологічна група:

ж)  українська етнографія,
з)  первісне мистецтво;

3.  Група мистецтвознавства:

і)  історія українського образотворчого мистецтва,
й)  історія української музики,
к)  історія театру;

2.  відбув з археології або етнології або з мистецтвознавства:
а)  просемінар - 3 семестри,
б)  семінар -  3 семестри;

3.  дістав абсолюторію згідно з § 10 б);
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4.  написав дипломову магістерську працю з одного з
предметів  групи Б;

5.  склав дипломовий магістерський іспит.

Примітка  : Хто вибирає археологію, етнологію або
мистецтвознавство як побічний

предмет своїх  студій, той мусить відбути 3 семестри
просемінара  з одного з вичислених предметів і скласти
часткові  маґістерські іспити з таких предметів: група А.б), в),
г),  ґ); група Б. один з таких: 1.д; або е), згл. є); 2.ж),
3.  і), й) або к).

VI.Черговість магістерських

іспитів.

§  22.

Черговість  обов’язкова тільки на те, щоб студент завжди
складав  іспити групи А перед іспитами групи Б. Поза тим
ніяка  черговість не зобов’язує.

VII.  Реченці магістерських  іспитів.

§  23.

Реченці  часткових маґістерських іспитів припадають
завжди  на початку і при кінці семестру.

Реченець  дипломового маґістерського іспиту припадає
звичайно  в середині семестру та може бути встановлений в тому
часі,  коли кандидат зголоситься до іспиту. Іспитова комісія
визначить  зараз же день і час іспиту. Часткові маґістерські
іспити  і дипломовий магістерський іспит нормують такі правила:

VIII.  Правильник маґістерських

іспитів.

Загальні  постанови.

§  24.

Найнижчим  науковим ступнем на філософічному факультеті
УВУ  є ступінь магістра філософії. Ступінь цей є доказом
закінчення  вищих студій на одному із відділів філософічного
факультету  УВУ і тому надає повних прав для осягнення педаго¬
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гічного  диплому на вчителя середньої школи та рівночасно дає

змогу  одержати вищий науковий ступінь, а саме ступінь
доктора  філософії.

§  25.

Ступінь  магістра філософії одержує кожний абсольвент
УВУ,  що:

а)  прослухав у характері звичайного студента щонайменше 8
семестрів  на одному з відділів філософічного факультету УВУ,

б)  відбув з головного і побічного предмету всі приписані
вправи,  про- і семінарі,

в)  подав маґістерську працю, що її Іспитова Комісія визнала
щонайменше  задовільною,

г)  склав усі часткові магістерські іспити,

ґ)  склав кінцевий магістерський іспит з позитивним вислідом.

§  26.

Студент,  що відбув свої студії та склав уже деякі іспити
в  іншому університеті (чужому або одному із наших
університетів  у краю), може бути також допущений до магістерського
іспиту  на філософічному факультеті УВУ, але під умовою, що він:

а)  вислухає ще останній семестр в УВУ,
б)  буде мати зараховані попередні студії, іспити й семінарі,
в)  зможе відповісти всім вимогам § 3. під 2.

Б.  Умови допущення до дипломового магістерського іспиту.

§  27.

Допустити  кандидата до дипломового магістерського іспиту
може  тільки Іспитова Комісія на основі відповідного
письмового  прохання кандидата та пропозиції декана факультету. В
проханні  треба зазначити тему магістерської дисертації і свій
головний  та побічний предмет, з якого кандидат хоче осягнути
ступінь  магістра філософії. До прохання треба долучити:

а.  метрику народження,
б.  автобіографію (у двох примірниках),
в.  свідоцтво зрілости одного з типів гімназії,
г.  всі свідоцтва з часткових магістерських іспитів,
ґ.  студійну книжку (індекс),
д.  всі свідоцтва з відбутих вправ, про- і семінарів,
е.  всі свідоцтва кольоквіяльні,
є.  магістерську працю, написану на машині, в двох примірниках
ж.  посвідку про заплачення іспитової такси.
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Крім  того кожний кандидат при кожній дисципліні мусить
виказатися  знанням латинської мови, а при таких предметах,
як:  філософічні науки, історія, українська, грецька і
латинська  філологія також відповідним знанням грецької мови.
Доказом  цього може бути оцінка на свідоцтві зрілости або окремих
іспитів  з цих предметів, складених перед визначеною для того
Іспитовою  Комісією факультету. Від такого іспиту може бути
звільнений  кандидат тільки тоді, коли він відбув відповідний
університетський  курс із цих предметів (лекторат) і склав
кінцеві  кольоквії.

В.  Магістерська праця.

§  28.

Магістерська  праця має дати доказ, що кандидат володіє
стислими  методами з обсягу певної проблеми і вміє
по-науковому  цю проблему розвинути та розв’язати. Тема праці повинна
бути  така, щоб студент міг її опрацювати найбільше протягом
двох  семестрів. Тому кожний студент повинен уже ПІСЛЯ 5-ГО
семестру  та по складенні щонайменше 4-ох часткових
магістерських  іспитів зголоситися до Іспитової Комісії, щоб затвердити
тему  своєї дипломової магістерської праці, яку студент
отримав  у відповідного професора та до якої протягом одного
семестру  треба приготовити відповідний матеріял.

В  деяких випадках Іспитова Комісія може признати також
на  внесок професора за магістерську працю поважну семінарій-
ну  працю. Магістерську працю оцінює професор, у якого студент
отримав  тему, та ще інший рецензент, призначений Іспитовою
Комісією.  У випадку, коли оцінка праці є розбіжна, Іспитова
Комісія  має вирішальний голос.

Якщо  магістерська праця признана за задовільну і якщо
кандидат  уже склав усі часткові магістерські іспити, Іспитова
Комісія  визначає кандидатові на внесення відповідного
професора,  термін дипломового магістерського іспиту і рівночасно
з  тим дискусію над його працею перед Іспитовою Підкомісією.

Г.  Іспитова Комісія та її компетенції.

§  29.

Для  переведення іспитів Рада Факультету вибирає зі свого
збору  Іспитову Комісію в складі трьох професорів на три роки.
Іспитова  Комісія вибирає з-поміж себе заступників і
секретаря.  Екзамінаторами є всі почесні, звичайні і надзвичайні
професори  та доценти-супленти, а в крайньому випадку і
прив.доценти.  У виняткових випадках Іспитова Комісія може запросити
також  на екзамінатора професора або доцента іншого
університету.
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Екзамінатори  для окремих відділів творять Іспитові
Підкомісії,  що переводять маґістерські іспити, як частковий,
так  і дипломовий маґістерський іспит. Кожна Підкомісія
повинна  складатися щонайменше з 2-ох екзамінаторів, а в
виняткових  випадках Іспитова Комісія може визначити замість
Підкомісії  одного постійного екзамінатора в особі професора
або  доцента-суплента.

§  ЗО.

Іспитова  Комісія:

1.  Визначає екзамінаторів Іспитових Комісій до окремих
предметів  і другого рецензента до оцінки магістерської праці;

2.  Визначає окремі реченці часткових маґістерських іспитів,
що  відбуваються з початком і кінцем кожного семестру;

3.  Провадить загальну контролю над організацією іспитів;

4.  Полагоджує всі іспитові педагогічно-адміністраційні
справи;

5.  Веде протоколи Комісії і Підкомісій;

6.  Вирішує справу признання кандидатові звання і диплому ма-
ґістра  філософії. Рішення Іспитової Комісії приймається
більшістю  голосів, а на випадок рівности голосів вислід
вирішує  голос Голови.

Ґ.  Спосіб і форма переведення дипломового магістерського

іспиту

§  31.

До  дипломового магістерського іспиту може приступити
кандидат  тільки тоді, коли Іспитова Комісія визнала його
магістерську  працю задовільною.

Дипломовий  маґістерський іспит складається з двох
частин  :

а)  письмовий або практичний іспит (клявзура),
б)  усний іспит.

а)  Письмовий іспит відбувається під контролею
екзамінатора,  що є членом Підкомісії головного предмету
кандидата.  При цьом£- іспиті кандидат опрацьовує одну тему, що
входить  в склад його дипломового іспиту з головного
предмету.  Іспит цей триває щонайменше три години. Еляборат
кандидата  читає та оцінює сам екзамінатор та про його вислід
повідомляє  Іспитову Комісію. На випадок незадовільного вислі-
ду  письмового іспиту Іспитова Підкомісія вирішує на основі
праці  кандидата за час його студій, чи його можна допустити



-  21

до  усного іспиту, чи ні, та свій внесок подає Іспитовій
Комісії.

Нескладення  письмового іспиту є рівночасним зрепро-
бованням  кандидата.

б)  У с н и й іспит  кандидат складає перед Іспитовою
Комісією  з обсягу тої дисципліни, з якої кандидат написав
магістерську  працю. Іспит проводить Іспитова Підкомісія
головного  предмету кандидата разом з одним із членів
Іспитової  Підкомісії з побічного предмету. Про загальний вислід
вирішує  Іспитова Комісія разом із членами Підкомісій на
основі  відповідей при усному іспиті і оцінки магістерської
праці  та письмового еляборату.

На  випадок неузгіднення загальної оцінки членами
Підкомісій  остаточну оцінку установлює голова Іспитової
Комісії,  заслухавши опінії кожного езкамінатора. При більш
численних  Підкомісіях оцінку встановлюється на основі
голосування,  при чому на випадок рівности голосів вирішальний
голос  має голова Іспитової Комісії.

§  32.

Скаля  оцінок при всіх рядах магістерських іспитів та
при  оцінюванні магістерських праць і дипломових еляборатів
при  письмовому іспиті така:

визначно -  емінентер
дуже  добре -  оптіме

добре -  бене

задовільно -  суффіцієнтер
незадовільно  - нон  суффіцієнтер

Д.  Повторення магістерського іспиту.

§  33.

На  випадок незадовільного висліду дипломового
магістерського  іспиту Іспитова Комісія визначає репробованому
кандидатові  реченець повторного іспиту, очевидно не раніше, як
за  три місяці після першого іспиту. До повторного іспиту

допускає  репробованого кандидата декан факультету, а втретє
Рада  Факультету. Ці самі принципи застосовується також до
повторного  опрацювання неприйнятої магістерської праці.

Е.  Надання магістерського титулу.

§  34.

Після  акцептования магістерської праці і складення
письмового  та усного дипломового магістерського іспиту з
задовільним  вислідом Іспитова Комісія повідомляє письмово декана
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факультету,  що кандидат виконав усі приписані вимоги і склав
дипломовий  магістерський іспит з позитивним вислідом та на
основі  цього може одержати ступінь магістра філософії.
Надання  ступеня магістра доконує сам декан факультету,
вручаючи  кандидатові маґістреський диплом.

§  35.

Цей  правильник входить в життя з днем 1. ЖОВТНЯ 1947 р.

§  36.

ЗРАЗКИ

іспитових  протоколів, свідоцтв та посвідок

/Зразок  Ч.1./

Іспитова  Комісія Філософічного Факультету Українського Вільного
Університету  в Мюнхені

Мюнхен,  дня 19  ... р.

Протокол

часткового  магістерського іспиту

народж.: дня року

ім’я  та прізвище

студент(ка)  Філософічного Факультету Українського Вільного
Університету,  вписан.... на листу студентів дня
зголосився(лася)  до іспиту з

як  часткового іспиту на ступінь магістра філософії в ділянці
_ і  склав(ла) його з вислідом

При  іспиті одержав(ла) кандидат(ка) такі питання:
1)
2)
3)
4)

Іспитували:

Голова  Іспитової Комісії: Екзамінатор:
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/Зразок  ч.2./

ПРОТОКОЛ

Дипломового  магістерського іспиту

виглядає  так само з такими змінами: 1. замість слова

’’частковий”  приходить ’’дипломовий”, 2. перед словами ’’зголосився”
вставляємо  "виготовив магістерську працю п.з
з оцінкою

/Зразок  ч.З./

Іспитова  Комісія Філософічного Факультету Українського
Вільного  Університету в Мюнхені.

Ч.  : Мюнхен,  дня 19-•

СВІДОЦТВО

Пан(і) студент(ка)  Філософічного
Факультету  Українського Вільного Університету в Мюнхені склав
(ла)  сьогодні іспит з
як  частину іспиту (як дипломовий іспит) на ступінь магістра
філософії  в ділянці
з  вислідом

Печатка  Філософічного Ф-ту УВУ

Голова  Іспитової Комісії

/Зразок  ч.4./

Іспитова  Комісія Філософічного Факультету Українського
Вільного  Університету в Мюнхені.

Мюнхен,  дня 19•  •

Посвідка

Голова  вищевказаної Комісії стверджує, що маґістерську працю
п (ім’я  та прізв.), студента(ки)
Філософічного  Факультету Українського Вільного Університету,
під  заг заапробовано  з оцінкою

Печатка  Філософічного Ф-ту УВУ

Голова  Іспитової Комісії
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/Зразок  Ч.5-/

Український Вільний  Університет

Ч.  :

ДИПЛОМ

Магістра  Філософії

(ім’я  та прізвище),
народж дня р.  в
відбув  приписані студії в Українському Вільному
Університеті  в Мюнхені на Філософічному Факультеті в ділянці

як головного предмету і в ділянці

як побічного предмету та склав такі іспити:

а)  з головного предмету:
з з  вислідом

з з  вислідом

з з  вислідом

з з  вислідом

а  також подав маґістреську працю п.з
з вислідом

б)  з побічного предмету:

з з  вислідом

з з  вислідом

Відповідно  до цього Рада Філософічного Факультету
Українського  Вільного Університету в Мюнхені на внесення Іспитової
Комісії
надає  п (ім’я  та прізвище)
ступінь

магістра філософії
як  доказ закінчення студій в ділянці
як  головного предмету і в ділянці
як  побічного предмету.

Мюнхен,  дня 19

Печатка  УВУ

Ректор Декан

Голова  Іспитової Комісії
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IX.  Учительські іспити.

§  37.

Ступінь  учителя середньої школи одержує кандидат, що:

1.  осягнув ступінь магістра філософії в ділянці головного
і  побічного предмету,

2.  відбув відповідну практику під наглядом досвіченого
педагога  в середній школі з головного і побічного предмету
і  подав відповідну посвідку дирекції школи про відбуту
шкільну  практику,

3.  склав педагогічний іспит на вчителя середньої школи.

§  38.

Педагогічний  іспит на вчителя середніх шкіл
складається  з:

1)  письмового і 2) усного.
Письмовий  іспит відбувається під контролею екзамінатора.
Кандидат  опрацьовує дві теми: а) з загальної педагогії (тема
з  виховних проблем), б) з методики свого головного предмету.
Теми  повинні бути такі, щоб кандидат встиг опрацювати обидві
впродовж  3 годин.
Усний  іспит здає кандидат з:

а)  психології - загальної і педагогічної,
б)  історії педагогіки,
в)  теорії педагогіки й дидактики, шкільної гігієни і шко-

лознавства  (адміністраційно-шкільні приписи),
г)  методики свого головного предмету і побічного.

§  39.

Проведення  усного іспиту відбувається так само, як часткових
магістерських  іспитів.

§  40.

Кандидат,  що здав іспит на вчителя середньої школи, одержує
такий  друкований диплом:
4.  :

Диплом

учителя  середніх шкіл.

(ім’я  та прізвище),

народжений(а)  дня 19..  р. в
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віровизнання,  відбувши студії в Українському
Вільному  Університеті в Мюнхені на Філософічному
Факультеті  і осягнувши перед Іспитовою Комісією Філософічного
Факультету  того ж Університету диплом магістра філософії в
ділянці як  головного предмету і в
ділянці як  побічного предмету з дня

Ч а  також відбувши

вчительську  практику в (назва  середньої
школи,  її місце та мова навчання) піддався іспитові на
вчителя  середніх шкіл і склав його з вислідом

Відповідно  до того Комісія стверджує, що ....

(ім’я  і прізвище) набув фахових кваліфікацій і
після  відбуття зобов’язуючих приписів може вчити
як головного предмету і
як  побічного предмету в середніх загальноосвітніх школах та
вчительських  семінарах з українською мовою навчання.

Іспитова  Комісія на вчителів середніх шкіл при Українському
Вільному  Університеті в Мюнхені.

Дня 19..  р.
Голова  Комісії

власник  дмплому Екзамінатори:

Печатка  Комісії

§  41.

З  уваги на те, що виготовлення друком диплому вчителя
середніх  шкіл може довше тривати, управнений одержує
тимчасову  посвідку такого змісту:

Іспитова  Комісія на вчителів середніх шкіл при Українському
Вільному  Університеті в Мюнхені.

Мюнхен,  дня 19..  р.

Посвідка

(ім’я і прізвище) склав дня
19..  р. іспит на вчителя середніх шкіл з вислідом
і  таким чином одержав фахові кваліфікації вчити
як  головного предмету і як  побічного

предмету  в середніх школах з українською мовою навчання.

У  зв’язку з цим має право одержати відповідний диплом.

Печатка  Комісії
Голова  Комісії
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X.  Промоційна ординація на

Філософічному  Факультеті Українсь

кого Вільно-го Університету.

А. Загальні  постанови.

§  42.

Філософічний  Факультет має право надавати ступінь
доктора  філософії (д-р філ.).

Титул  доктора філософії - найвищий науковий титул у
ділянці  філософічних наук. Осягнути його може тільки той, хто
виявляє  широке знання з обсягу однієї з філософічних наук,
глибоку  орієнтацію в стислій науковій методології і в
самостійному  розв’язуванні проблем зі своєї ділянки. Осягнути
цей  найвищий академічний ступінь можна на основі:

а)  наукової праці (дисертації),

б)  усних іспитів (риґорозів).

Б.  Умови допущення до промоції.

§  43.

Домагатися  докторського ступеня має право кожний маґіс-
тер  філософії УВУ (або дипломований абсольвент іншого
університету,  але тільки з тієї ділянки, з якої кандидат здобув
ступінь  магістра або інший диплом чи титул) і тільки тоді,
якщо  він прослухає ще два семестри на УВУ.

§  44.

При  допущенні до промоції кожний кандидат мусить мати:

а)  свідоцтво зрілости одного з типів гімназії,

б)  диплом філософічного факультету,

в)  написану або вже видруковану наукову роботу (дисертацію).

Одначе  найважливішою умовою є дисертація з тієї ділянки
науки,  з якої кандидат має диплом філософічного факультету.
Дисертація  повинна мати наукову вартість як доказ, що
кандидат  уміє самостійно науково працювати і по-науковому
орудувати  стислими методами при розв’язуванні наукових проблем.
Тому  дисертація має містити на початку джерела й посібники,
якими  користувався кандидат, і при кінці тези та результати,
до  яких дійшов кандидат. До дисертації кандидат подає свою
заяву,  що праця є його самостійною роботою і що він, крім
поданих  джерел, не користав з ніяких інших праць чи
посібників.  Кандидат має подати далі також, під чиїм керуванням і за
чиїми  вказівками він виготовив свою дисертацію.
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§  45.

Допустити  до промоції має право тільки декан факультету
на  основі письмового прохання, що його вносить кандидат
особисто  на його руки. У проханні треба подати тему наукової
праці,  на основі якої хоче бути промованим. До прохання
треба  прикласти такі документи:

а)  метрику народження,
б)  автобіографію,
в)  диплом закінчення філософічного факультету,
г)  свою наукову дисертацію, написану українською, евент.

латинською  або німецькою мовою в двох примірниках, вибитих
на  машині,

ґ)  свідоцтво моральности.

Примітка  : Автобіографію кандидат подає у двох
примірниках;  в автобіографії слід зазначити

докладно  перебіг і рід своїх студій та подати прізвище
професорів,  у яких кандидат студіював, та які наукові праці досі
написав  .

§  46.

Про  допущення до промоції вирішує сам ректор
університету  на внесок декана факультету і на основі поданих йому
документів.  Він також має право відкинути прохання кандидата,
якщо  він не відповідає потрібним вимогам.

В.  Спосіб і форма проведення промоційних іспитів.

§  47.

1.  Якщо кандидат відповідає всім потрібним вимогам для
промоції,  декан факультету визначає з-поміж складу
Професорської  Ради двох екзамінаторів і їм пересилає дисертацію
кандидата  на рецензію. Для оцінки дисертації, що межує з
дисциплінами  іншого факультету, на другого рецензента
запрошує  декан професора з іншого факультету.

2.  Рецензувати дисертацію можуть звичайні і надзвичайні
професори  та доценти-супленти. Якщо праця дотикує ділянки, до
якої  немає в професорському складі спеціяліста, тоді до
оцінки  праці декан може запросити також професора з іншого
університету.

3.  Кінцеву оцінку праці ставить головний рецензент, а тільки
на  випадок незгідности Рада Факультету.

4.  Рецензенти подають свою оцінку з відповідною аргументацією
на  письмі і пропонують деканові факультету працю
(дисертацію)  кандидата прийняти або відкинути. Якщо праця пози¬
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тивна,  рецензенти ставлять їй одну з таких оцінок: визначно
(емінентер),  добре (бене), задовільно (суффіцієнтер).

§  48.

Декан  факультету може дозволити кандидатові, що його
дисертацію  відкинуто, подати до шести місяців, а найпізніше
до  одного року виправлену або нову дисертацію. Від цієї
засади  може декан у деяких випадках відступити, маючи на це
слушні  причини. Відкинення дисертації є рівнозначним із нескла-
денням  цілого докторського іспиту. Відкинена дисертація
залишається  з її заопініюванням в актах факультету. Відкиненої
дисертації  не вільно подавати для промоції на іншому
факультеті  університету.

§  49.

Після  признання дисертації задовільною, декан
факультету  повідомляє кандидата, що він має у визначеному деканатом
реченці  приступити до усного іспиту. Усний іспит
відбувається  перед окремою Іспитовою Комісією, в склад якої входить
декан  факультету, як голова, і два екзамінатори, що їх визначає
декан  факультету з професорів (звичайних і надзвичайних) та
з  доцентів-суплентів, а в деяких випадках і з приватних
доцентів.  Усний іспит має устійнити вислід основних студій, а
передовсім  здібність кандидата до самостійної наукової праці.
Кандидат  мусить виявити при цьому іспиті глибоке знання
свого  предмету і добру орієнтацію в основних філософічних
науках.

§  50.

Усний  іспит складається з двох частин:

а)  з головного риґорозу, тобто з двогодинного іспиту з того
предмету,  з якого кандидат написав дисертацію і з обсягу
якого  хоче бути доктором філософії,

б)  з побічного риґорозу, тобто з одногодинного іспиту з
загальних  філософічних наук, а саме:

1.  з клясичної логіки,
2.  з загальної психології,
3.  з історії філософії.

Примітка  : Кандидат, що промується зі стислої
філософії,  побічний риґороз складає зі свого
побічного  предмету.

§  51.

Після  усних іспитів декан разом із екзамінаторами устій-
нює  загальний вислід, узгляднюючи також при тому оцінку
дисертації.



зо  -

Загальними  оцінками є ноти:

задовільно - ріте
добре - кум  лявде

дуже  добре - маґна  кум лявде
визначно - сумма  кум лявде

Оцінку  вищу як задовільно можна ставити тільки тоді,

якщо  дисертація має оцінку щонайменше: добре; оцінку: визначно
ставиться  тоді, коли дисертація є великим науковим
досягненням  і при усному іспиті кандидат виявив прекрасну орієнтацію
в  своєму предметі та здобув оцінку емінентер.

На  основі цього декан факультету подає кандидатові до
відома  оцінку його дисертації і загальну оцінку цілого
іспиту.  Іспит вважається за нескладений тоді, коли кандидат не
виявив  повної орієнтації в предметі.

Якщо  кандидат не з’явився на іспит у визначеному йому
реченці  і на це не може подати відповідних основних причин до
виправдання,  іспит його вважається незадовільним. Якщо
кандидат  виправдав свою відсутність на іспиті важливими причинами,
декан  факультету признає йому тоді другий термін іспиту, але
той  іспит не вважається за повторний іспит.

Г.  Повторення іспиту.

§  52.

Якщо  кандидат не склав одного з риґорозів, не може
приступати  вдруге до повторного іспиту раніше, як через пів
року  і не пізніше, як через рік. Винятки може допустити декан
факультету  тоді, якщо кандидат подасть на це виправдані
причини  і якщо на це погодяться екзамінатори. Якщо кандидат не
склав  повторного іспиту, не може просити про визначення йому
іспиту  втретє і тим часом не може далі домагатися
докторського  ступеня.

Ґ.  Надання докторського ступеня.

§  53.

Після  складення риґорозів і виконання всіх зобов’язань
виставляється  кандидатові докторський диплом. Диплом
виставляється  латинською мовою за такою формою:

(див.  форма докторського диплому)

Диплом  підписують ректор, декан і промотор. Докторський
диплом  одержує кандидат під час святочної промоції (див. форма
святочної  промоції).
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Д.  Почесна промоція.

§  54.

Факультет  має право надавати також на внесок
Професорської  Ради Факультету почесний ступінь доктора філософії
(доктор  гоноріс кавза). Почесна промоція наступає через
вручення  відповідно виготовленого диплому, в якому зазначується
заслуги  кандидата для української науки і культури.

Е.  Оплата за промоцію.

§  55.

Оплати  за промоцію складають кандидати перед внесенням
прохання  в справі промоції в такій висоті, яку визначить кож-
ночасно  Сенат Українського Вільного Університету.

§  56.

Цей  промоційний правильник входить в життя з днем 1.
жовтня  1947 р.

§  57.

Для  кандидатів, що є абсольвентами Філософічного
Факультету  інших університетів, які свою програму будують на старій
західньо-европейській  системі філософічних студій,
зобов’язують  правила попередньої промоційної ординації.

Є.  Форма святочної промоції.

§  58.

А.

Після  того, як докторант відповів усім вимогам для
осягнення  ступеня доктора філософії, ректор університету на
внесок  декана факультету визначає кандидатові реченець його про-
моційного  акту. Проголошення промоційного акту відбувається
звичайно  в університетській авлі в присутності членів
Професорської  Ради Факультету, членів університетської
адміністрації  і запрошених гостей.

Після  заяви декана факультету про промоцію кандидата(тів)
і  після апробати внеску декана ректором, визначений промотор
на  доручення ректора проголошує акт промоції, вручаючи канди-
датові(там)  докторський диплом і відбираючи від кандидата(тів)
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відповідну  прилюдну присягу. Щойно після цього кандидат має
право  вживати титул доктора філософії.

Б.

Заява  Декана Факультету перед виконанням промоційного

акту.

Дозвольте,  Ваша Маґніфіценціє, Високоповажаний Пане
Ректоре,  представити Вам Пана Докторанта
Пан народився  дня
в ,  в роках студіював  він

на

в
В році  вступив він на УВУ в ,  на якому
в році  закінчив філософічні студії, одержуючи ступінь
магістра  філософії. В році подав  свою докторську
дисертацію  на тему ,  яку на

основі  рецензії признано за і  склав

дня місяця року головний  риґороз
з  поступом та  побічний риґороз з поступом
Загально  відповів докторським вимогам з поступом

Тому,  що видно з вищесказаного, пан
закінчив  філософічні студії і склав усі визначені іспити та
риґорози,  подав докторську дисертацію і взагалі відповів
усім  академічним приписам, встановленим для осягнення гіднос-
ти  доктора філософії Українського Вільного Університету, я
прошу  Вашу Маґніфіценцію дати свою ласкаву згоду на те, щоб
п був  проголошений доктором філософії
Українського  Вільного Університету з усіми правами і
привілеями,  з цією гідністю зв’язаними.

В.

Ректор

З  великою приємністю довідався я з Вашого, спектабіліс
Пане  Декане, докладу, що докторант п
народжений  у закінчив  університетські
студії  на в  р й

продовж  семестру акад,  року слухав виклади на

Українському  Вільному Університеті, склав риґороз із поступом
і подав докторську дисертацію на тему ..
, яку на основі рецензій пп. професорів
та визнано  за

Тому,  що пан докторант взагалі відповів усім
академічним  вимогам, встановленим для осягнення гідности доктора
філософії  Українського Вільного Університету і всіх привілеїв,
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із  цією гідністю зв’язаних, я не маю перешкод до уділення
панові гідности  доктора філософії Укра¬

їнського  Вільного Університету і всіх прав і привілеїв, із
цією  гідністю зв’язаних і прошу Вас, Спектабіліс Пане
Промоторе,  виконати акт промоції.

Г.

Промоційний  , акт

Промотор

Examinibus,  Doctorande(-і) quae ad eorum, qui in
philosophies  doctorum nomen ac honores consequi student, doc-
trinam  explorandam lege constitute sunt, cum laude superas
(-tis),  nos adiisti(-s), ut te (vos) eo honors, quern appeti-
visti(-s),  in hoc solenmi consensu ornemus.

Sed  prius -fides est danda, te (vos) talem(-es) semper
•Futurumf-os),  qualem(-es) te (vos) esse iubebit dignitas,
quam  obtinebis(-bitis) et nos te (vos) fore speramus.

Spondebis  (-bitis ) igitur ;

primum  te (vos) huius universitatis, in que summum in philoso-
phia  gradum ascenderis(-itis), pium(pios) perpetuo memoriam
habiturum(-os)  eiusque res ac rationes quoad poteris(-it is ) ,
adiuturum(-os).

Oein  honorem eum, quern in te (vos) collaturus sum, integrum,
insolumemque  servaturum(-os) і neque umquam pravis moribus
aut  vitae in-famia commaculaturum(-os ) ,

Postremo  doctrinam philosophiae, quam tu (vos) nunc expones
(-etis)  impigro labors culturum(-os) et in vitae usum et com-
moda  conversurum(-os): Haec te (vos) ex animi tui (vestri)
sententia  spondebis(-bitis) ac polliceberis(-bimini)?

Doctorandus:  spondeo(mus) ac polliceor(-mur)!

Promotorr  Itaque lam-nihil impedit, quominus hocores, quos
obtinere  cupis(-itis), tibi (vobis) impertiamus.

Ergo  ego promotor rite constitutes te
oriundum  ex et  te
oriundum  ex ex  decreto ordinis mei philoso¬
phiae  doctorem(-es) creo, creatum(-os) renuntio omniaque iura
ac  privilegia in te (vos) confero in eiusque rei fidem hoc
diploma  (haec diplomata) universitatis sigillo insignitum tibi
(vobis)  in manus trado.

Monachii,  die mensis anno  MCM

Promotor  rite constitutes
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Ґ.

Зразок докторського диплому

Q.F.F.F.Q.S.

Universitas  Ucrainensis Libera Pragensis

et  Nos

(ім’я  і прізвище ректора)

Philosophiae  doctor professor publicus ordinarius

H.T.  RECTOR MAGNIFICUS

(ім’я  і прізвище декана)
Philosophiae  doctor professor publicus ordinarius

ANPLISSIMI  PHILOSOPHORUM ORDINIS H.T.DECANUS

et

(ім’я  і прізвище промотора)
Philosophiae  doctor professor publicus ordinarius

PROMOTOR  RITE CONSTITUTUS

in  virum clarissimum

(ім’я  і прізвище промованого )
oriundum  е (ex) in

postquam  et disertatione, quae inscribitur:(тема дисертації)
et  examinibus legitimis in ...(назва предмету, з якого
кандидат промується)  laudabilem doctrinam probabit

DOCTORIS  PHILOSOPHIAE

nomen  et honores, iura et privilegia contulimus in eiusque
rei  fidem hasce litteras universitatis sigillo sanciendas

curavimus.

datum  MDNACHII, die mensis anno

rector decanus promotor  rite
constitutus
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I

МЕТА  СТУДІЙ

§  1

Метою  Факультету Права і Суспільно-економічних Наук
Українського  Вільного Університету е:

1)  Підготувати студентів до самостійної наукової праці
в  окремих ділянках правничих і суспільно-економічних
наук,  а зокрема українського права і економіки України;

2)  Підготувати висококваліфікованих працівників
юстиції,  публічної адміністрації та суспільного і приватного
господарства;

3)  Підготувати кваліфікованих працівників середнього
економічного  (торговельного) шкільництва.

§  2

Щоб  осягнути цю мету встановлено на Факультеті Права
і  Суспільно-економічних Наук відповідні ступені, для
досягнення  яких студенти мають проробити відповідний
науковий  матеріял та пройти належну підготовку до самостійної
праці.  Такими ступенями є:

1)  академічні ступені:

а)  маґістер права (Magister iuris) або маґістер суспільно-
економічних  наук (Magister oeconomiae politicae);

б)  доктор права, або доктор суспільно-економічних
наук  (Dr. iuris; Dr. оес. рої.)

2)  педагогічний: вчитель середньої економічної
(торговельної  школи.

З



II

ПЕРЕДУМОВИ  СТУДІЙ

§  з

Кандидат,  що бажає студіювати на факультеті права
і  суспільно-економічних наук у характері звичайного
студента,  звертається письмово до Деканату факультету з
проханням  про прийняття, долучуючи:

1)  життєпис,
2)  свідоцтво зріло сти чи інший відповідний документ про

закінчення  середньої освіти,
3)  інші документи (напр. про високошкільні студії,

поручения  і т. д.).

§  4

Кандидат,  прийнятий на студії, складає в деканаті:
1)  виповнений і підписаний вписовий листок,
2)  три підписані 'світлини,
3)  квитанцію про вплачення вписового.

III

ЗАГАЛЬНІ  СТУДІЙНІ ПОСТАНОВИ

§  5

Студії  на Факультеті права і суспільно-економічних
наук  тривають чотири навчальні роки цебто 8 семестрів
і  закінчуються дипломним (магістерським) іспитом.

§  6

За  цей час кожний студент мусить:
1)  вписати виклади, вправи і семінари за учбовим пляном

та  одержати посвідчення їх фреквентації,
2)  скласти предметові іспити і кольоквіюми,
3)  закінчити потрібний (-і) лекторат (-и),
4)  закінчити відповідні семінари.
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IV

УЧБОВИЙ  ПЛЯН

§9

Всі  наукові сили факультету підготовляють студентів
до  іспитів і до наукової праці шляхом:

1)  загальних викладів, що повинні охоплювати матеріял
окремих  предметових іспитів і кольоквіюмів,

2)  вправ і семінарів, що зазнайомлюють студентів з на'-
уковими  методами дослідів та підготовляють до самостійної
наукової  праці і досліджень.

3)  видавання студійних посібників (скриптів) і подавання
потрібної  літератури.

§  Ю

Для  здійснення мети факультету встановлено такий
учбовий  плян викладів:

1.  рік студій (спільний для обох відділів)

1.  Загальна наука права
2.  Історія українського публічного права
3.  Історія українського приватного права
4.  Історія зах.-европейського права
5.  Історія римського права
6.  Соціологія
7.  Політична економія

8.  Загальна економічна географія
9.  Загальне рахівництво

Примітка:

2  год.
2

2  „
2  „
2  „
2  „
4  „
2  „
2  „

Правники  складають іспити з предметів: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
а  кольоквіюми з предметів 8, 9.

Економісти  складають іспити з предметів: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, »
а  кольоквіюми з предметів: 4, 5.

2.  рік студій

А.  Правничий відділ:

1.  Історія українського публічного права 2  год.
2.  Історія українського судового права 2  „
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3.  Філософія права 2  год.
4.  Система римського права 3  ,,
5.  Державне право 2  „
6.  Історія економічних доктрин 2  „
7.  Історія і теорія кооперації 2  „
8.  Основи статистики 2  „

Б.  Суспільно-економічний відділ:

1.  Історія господарства 2  „
2.  Історія економічних доктрин 2  „
3.  Теорія і історія кооперації 2  „
4.  Основи економічної політики 1

5.  Економіка і політика промисловости 2  „
6.  Основи статистики 2  ,,

7.  Спеціяльне рахівництво (з семінаром) 3  „
8.  Державне право 2  „
9.  Історія українського публічного права

3.  рік студій

А.  Правничий відділ:

1.  Церковне право з історією церков в Україні 3  „
2.  Цивільне право 2  „
3.  Цивільний процес (з семінаром) 3  „
4.  Карне право 2  „
5.  Карний процес (з семінаром) 3  „
6.  Торговельне право (з семінаром) 2  „
7.  фінансова наука 2  „

Б.  Суспільно-економічний відділ:

1.  Економічна географія України 2  „
2.  Економіка і політика торгівлі й транспорту 2  „
3.  Економіка і політика сільського господарства 2 „
4.  Економіка і організація підприємства 2  „
5.  Аналіза балянсу 2  „
6  Фінансова наука 2  „
7.  Організація місцевого господарства 2  „
8.  Цивільне право 2  „
9.  Торговельне право (з семінаром) 3  „
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4.  рік студій

А.  Правничий відділ:

1.  Цивільне право (з семінаром) 3  год.
2.  Карне право (з семінаром) 3  „
3.  Криміналістика 2  м
4.  Адміністративне право 2  „
5.  Міжнародне публічне право 3  „
6.  Міжнародне приватне право 1  „
7.  Чинне право в Україні 2  „

Б.  Суспільно-економічний відділ:
1  Основи чистої економіки 2  „

2.  Семінар політичної економії 2  „
3.  Господарська конъюнктура 2  „
4.  Гроші, кредит і банки 2  „
5.  Основи калькуляції 2  „
6.  Міжнародне право (публічне і приватне) 3  „
7.  Адміністративне право 2  „

Примітка  до учбового пляну: 3 додаткових
предметів  (спеціяльних), які залежно від потреби
додається  до програми викладів окремих семестрів-,
студенти  зобов’язані складати кольоквіюми.

§  11
Крім  вище наведених дисциплін кожен студент

факультету  (обох відділів) зобов’язаний прослухати найпізніше до
кінця  2-го року студій (4-го семестра) такі загальноосвітні
дисципліни  і скласти з них кольоквіюми:

1)  загальний курс української мови 3  год.
2)  загальний курс географії України 3 „
3)  нарис історії української культури 6 „

(або  3 „ в двох сем.)

§  12
Студенти  правничого відділу, що закінчили середню

школу,  в якій не вивчалася латинська мова, зобов’язані
найпізніші  до кінця 2-го навчального року (4-го сем.)
прослухати  лекторат латинської мови і скласти додатковий
іспит.

Лекторат  латинської мови (на філософічному
факультеті)  має два курси: а) нижчий (2 семестри) і б) вищий (1
семестр).
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§  13

Всі  студенти фалькутету зобов’язані підчас своїх студій
прослухати  принаймні один лекторат чужої мови
(англійська,  французька, еспанська, — 3 семестри, німецька, — 2
семестри)  на факультеті філософічному і скласти
відповідний  іспит.

V

Зараховання  студій

§  14

Зараховання  семестрів

Семестри  зараховуються тим студентам, що:
1)  мають посвідчену фреквентацію з призначених в

учбовому  пляні викладів, вправ і семінарів;
2)  внесли всі оплати і взагалі виконали всі зобов’язання

супроти  університету (напр. почесна служба,
повернення  книжок до бібліотеки);

3)  склали призначені предметові іспити і кольоквіюми.

§  15

Абсолюторія

Абсолюторію  одержують студенти, що
1)  мають зарахований останній (8-ий) семестр;
2)  склали всі предметові іспити і обов’язкові кольоквіюми;
3)  закінчили принаймні три семінарі (за власним

вибором).
Абсолюторія  — це доказ закінчення студій, що надає

студентові  право приступити до дипломного магістерського
іспиту:  Абсолюторію підтверджується в індексі і на письмове
внесення'абсольвента  видається йому свідоцтво про
закінчення  правничого або суспільно-економічного відділу
факультету  права і суспільно-економічних наук.

VI

Предметові  іспити

§  16
Після  прослухання повного курсу певного предмету з

учбового  пляну факультету права і суспільно-економічних
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наук  (та пророблення призначених семінарних праць) кожен
студент  зобов’язаний скласти іспит з цього предмету
впродовж  двох семестрів після закінчення даного курсу.

§  17
Студент,  що бажає скласти іспит, заявляє про це секре-

таріятові  факультету, пред’являючи індекс на доказ
прослуханий  відповідної кількости семестрів (даного предмету)
і  квитанцію про вплачення іспитової такси; з одержаним
у  секретаріяті іспитовим зголощенням звертається до
екзаменатора,  який визначує час і місце іспиту.

§  їв
Іспит  відбувається окремо з кожного предмету. Іспитує

викладач  даного предмету або керівник катедри, або в
випадку  потреби визначений Деканом інший професор.

§  19
Іспит  має завдання виказати, чи й на скільки студент

осягнув  знання даного предмету. Екзаменатор не зв’язаний
матеріялом,  що його прочитано, а загальним матеріялом
даного  предмету.

Успішний  іспит має такі оцінки: 1) задовільно, 2) добре,
3)  дуже добре, 4) визначно.

§  20
Про  складення іспиту студент одержує свідоцтво, яке

підписує  екзаменатор, а потім Декан Факультету. Крім цього
екзаменатор  вписує і вислід іспиту в індекс біля вписаного
там  даного предмету.

§  21
Безуспішний  іспит дозволяється повторити тричі,

завжди  в відступах не менше одного місяця. За згодою
екзаменатора  Декан може скоротити цей відступ. Після трьох
безуспішних  іспитів іспит можна складати тільки за
окремою  постановою Ради Факультету.

VII

МАГІСТЕРСЬКІ  ІСПИТИ

А.  Загальні постанови

§  22
Нижчим  науковим ступенем на факультеті права і

суспільно-економічних  наук е ступінь магістра. Ступінь маґі-
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стре  права (Mag. іиг.) є доказом закінчення високих студій на
правничому  відділі, а ступінь магістра
суспільно-економічних  наук (Mag. оес. рої.) суспільно-економічного відділу фа-
тету  права і суспільно-економічних наук.

§  23
I.  Ступінь магістра права або магістра

суспільно-економічних  наук одержує кандидат, що:
а)  одержав абсолюторію правничого або суспільно-

економічного  відділу факультету і
б)  склав дипломний (маґістерський іспит з додатнім

успіхом.
II.  Студент, що закінчив свої студії та склав уже деякі

іспити  в іншому університеті або високій школі, може
бути  допущений до магістерського іспиту під умовою,
що  він:
а)  вислухає принаймні один семестр в УВУ,
б)  буде мати зараховані попередні студії, іспити і

семінари  і
в)  зможе відповісти вимогам § 11.

§  24
Про  своє бажання складати дипломний (магістерський)

іспит  кандидат мусить подати письмову заяву деканатові
факультету  права і суспільно-економічних наук з
вказівкою  про те, з якої іспитової групи предметів бажає складати
дипломний  іспит і осягнути ступінь Магістра, долучуючи:

а)  метрику народження
б)  життєпис
в)  свідоцтво зрілости (закінчення середньої школи)
г)  студійну книжку (індекс)
ґ)  абсолюторійне свідоцтво (або інший письмовий доказ

про  закінчення студій і виконання вимог § 11)
д)  квитанцію про вплачення іспитової оплати.

§  25
Декан  провірює формальні вимоги допущення кандидата

до  дипломного іспиту і або доручує йому доповнити ці
вимоги  або визначує час і місце іспиту.

Б.  Іспитова Комісія

§  26
Іспитова  Комісія складається з п’яти осіб, а саме: Декана

або  Продекана, як Голови, з трьох професорів предметів, з
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яких  відбувається іспит, або в потребі з покликаних
професорів  інших предметів факультету та одного представника
іншої  української високої школи, або наукового об’єднання.

В.  Іспитові групи

§  27
Дипломні  іспити на магістра можуть бути складені з

однієї  з наступних груп:
1)  для осягнення ступеня магістра права (абсольвенти

правничого  відділу)
а)  судова група: історія українського права, цивільне

право  і процес, карне право і процес
б)  правно-політична група: історія українського права,

державне  і адмін. право, міжнародне право.
2)  для осягнення ступеня магістра суспільно-економічних

наук  (абсольвенти суспільно-економічного відділу):
а)  суспільна група: соціологія, політична економія,

історія  українського права
б)  економічна група: політична економія,

фінансова  наука, економіка і організація підприємства.
Іспитову  групу вибирає сам кандидат.

Г.  Завдання, формаі спосіб іспиту

§  28
Дипломний  (магістерський) іспит має завдання виказати,

чи  й наскільки кандидат, опановуючи загальне знання прав-
них  або суспільно-економічних наук, поглибив знання в
спеціяльному  напрямі, відповідно до групи, з якої складає
іспит.

§  29
Дипломний  (магістерський) іспит відбувається публічно.

§  ЗО
Кожний  предмет іспитує з правила професор даного

предмету,  одначе кожному членові Іспитової Комісії
можна  ставити запитання.

§  31
Про  ступінь успіху рішає ціла Іспитова Комісія

звичайною  більшістю голосів, беручи до уваги загальний рівень
знань  з усіх предметів. В неприявности представника іншої
високої  школи Іспитова Комісія дійсна, в тому випадку в
разі  рівности голосів вирішує голос Голови Комісії.
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§  32
Порядок  оцінок при дипломному (магістерському) іспиті

такий:

1)  визначно — eminenter
2)  дуже добре —optime
3)  добре — bene
4)  задовільно — sufficicnter
5)  незадовільно — non sufficienter
В  випадку незадовільного висліду іспиту кандидат може

повторити  його ще один рай у відступі не менше трьох
місяців.  Після двох безуспішних іспитів втретє може допустити
до  іспиту тільки Рада Факультету.

Ґ.  Надання магістерського титулу

§  34
Після  успішного складення дипломного (магістерського)

іспиту  Український Вільний Університет видає диплом
магістра  права (Mag. iuris) або магістра суспільно-економічних
наук  (Mag. оес. рої.) в латинській мові за підписами Ректора
,  Університету і Декана Факультету Права і
Суспільно-економічних  Наук.

Надання  титулу магістра переводить Декан Факультету,
вручаючи.  кандидатові магістерський диплом.

§  35
За  диплом складає маґістер відповідну оплату.

VIII

ПРОМОЦІЙНА  ОРДИНАЦІЯ

А.  Загальні постанови

§  36
Факультет  права і суспільно-економічних наук має право

надавати  титул:
а)  доктора права (Doctor iuris)
6)  доктора суспільно-економічних наук (Doctor oeconomiae

politicae).
Титул  доктора прав або доктора суспільно-економічних

наук  — це вищий науковий титул; він становить визнання,
що  доктор осягнув особливо широке знання в відповідній
ділянці  та виказав глибоке уміння самостійно працювати
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ково,  послуговуючися науковими категоріями оцінки проблем
та  науковими методами.

Осягнути  цей академічний ступінь можна на основі:
а)  писаної наукової праці (дисертації),
б)  усного докторського іспиту (риґорозу).

Б.  Передумови промюції

§  37
Право  старатися осягнути титул доктора права або

доктора  суспільно-економічних наук має кожний несплям-
лений  на честі кандидат, який:

а)  склав іспит зрілости в такій середній школі, що дає
право  студіювати в університеті правничі або
суспільно  - економічні науки, або хто доповнив свої попередні
студії  до рівня, що дає таке право;

б)  склав дипломний іспит і осягнув ступінь магістра на
факультеті  права і суспільно-економічних наук
Українського  Вільного Університету, або іншого
університету,  або осягнув диплом і титул в іншій високій школі,
що  становить доказ закінчення правничих або
суспільно  - економічних студій та управнення старатись про
титул  доктора;

в)  вписав і прослухав на факультеті права і суспільно-
економічних  наук УВУ впродовж двох семестрів:
1)  предмети з програми викладів правничого або
суспільно-економічного  відділу, з яких він в своїх
попередніх  студіях не склав іспитів, 2) предмети з ділянки,
з  якої складає дисертацію і 3) відповідний семінар —
на  загальне число принаймні 12 годин тижнево.

В  виняткових випадках Декан може звільнити
кандидата  з обов’язку прослухати один семестр;
г)  абсольвент іншої високої школи повинен крім цього

нострифікувати  свої студії на УВУ складаючи іспити
з  предметів, яких не вислухав досі чи вислухав не за
програмою,  прийнятою на УВУ, або яких не признає
йому  Рада Факультету, а в кожному разі з історії
українського  права, та з економічної географії
України  (економісти!);

ґ)  доктор права і доктор економічних наук або особа
з  науковим ступенем цілком рівнозначним із ступенем
доктора  прав або доктора суспільно-економічних наук
може  осягнути відповідний докторат в Українському
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Вільному  Університеті без запису та нострифікації, але
з  обов’язковим іспитом з історії українського права
(або  й економічної географії України).

§  38
Про  своє бажання осягнути титул доктора права або

доктора  суспільно-економічних наук кандидат мусить подати
письмову  заяву Деканатові факультету права і суспільно-
економічних  наук з вказівкою про те, з якої ділянки бажає
осягнути  титул доктора і долучити:

а)  метрику народження
б)  опис життя та студій
в)  письмові докази (свідоцтва, дипломи і т. д.) про те, що

сповнив  вимоги, які дають право старатися про
докторський  титул;

г)  наукову роботу (дисертацію) в трьох примірниках, в
читкому  стані, переплетену, з позначеними сторінками,
з  доданою сторінкою змісту і списком літератури,
використаної  в праці (автор, назва, місце і рік видання,
випуск);

ґ)  письмову заяву замість присяги, що дисертація
написана  самостійно, використану літературу
подано  повністю, а зокрема, що чужі думки відтворені
в  роботі дослівно або змістово, відзначено з поданням
джерела;  вкінці чи дану працю використано вже в
іншому  іспиті в цілості або в частинах.

В.  Докторська дисертація

§39
Дисертація  повинна мати наукову вартість і дати доказ,

що  кандидат уміє самостійно понауковому працювати.
Декан  факультету після ствердження, що кандидат

відповідає  вимогам цієї ординації, передає працю до двох
тижнів  для оцінки двом професорам факультету, а саме
головному  рецензентові, яким повинен бути — як правило —
професор  предмету, що з нього писана дисертація і
додатковому.  Професори-рецензенти повинні переглянути
дисертацію  впродовж одного місяця від дня її одержання і подати
на  неї рецензії або вказівки кандидатові щодо її
перероблення.  Крім цього кожний член Ради Факультету має право
переглядати  дисертацію та рецензії.

Якщо  оцінки не згідні з собою, справа переходить йа
перегляд  Професорської Ради Факультету для вирішення, чи
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допустити  кандидата до риґорозу. Професорська Рада
Факультету  може перед вирішення справи доручити третьому
рецензентові  оцінити працю.

§40
Відкинена  дисертація залишається в актах факультету.

Г.  Усний докторський іспит
(Examcn  rigorosum)

§  41
Після  признання дисертації задовільною Декан

Факультету  визначує кандидатові реченець усного іспиту.
Кандидат  має скласти усний і публічний іспит. Він

охоплює  предмет, з якого написано дисертацію, другий предмет
за  вибором Декана і третій за вибором кандидата.

Предмет,  вибраний Деканом, подається кандидатові до
відома  перед визначенням реченця після чого він повідомляє
негайно  про свій вибір.

§  42
Іспитова  (риґорозальна) Комісія складається з Декана

або  Продекана як голови, і трьох інших професорів,
відповідно  до предметів, що входять в іспит.

§  43
У  випадку позитивного іспиту оцінює його Іспитова

Комісія,  беручи до уваги при цьому й оцінку дисертації, так:
1)  визначно — summa cum laude
2)  дуже добре — magna cum laude
3)  добре — cum laude
4)  задовільно — rite

§  44
При  незадовільному висліді риґорозу Професорська

Рада  Факультету може визначити кандидатові повторний
риґороз  не скоріше як за 6 місяців.

Ґ.  Друкування дисертації

§  45
Прийнята  дисертація повинна бути видрукована заходом

і  коштом кандидата та складена Факультетові в кількості
15-ти  примірників перед промоцією. Рада Факультету може
звільнити  кандидата від обов’язку друкування дисертації
або  й зменшити число складених примірників до 5-ти.
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Д.  Промоція

§  46
Після  цього, коли кандидат склав з успіхом риґороз,

Ректор  Українського Вільного Університету на пропозицію
Декана  Факультету прайа і суспільно-економічних наук
визначує  кандидатові промоцію. Підчас промоції одержує*
кандидат  диплом доктора права або доктора суспільно-
економічних  наук. Щойно від тієї хвилини кандидат має
право  вживати титулу доктора; одначе Ректор може
винятково  з важливих причин надати йому це право скоріше.

Диплом  друкується в латинській мові. Кошти друку
диплому  несе промований.

Е.  Почесний докторат

§  47
Факультет  права і суспільно-економічних наук має

право  одноголосним рішенням Професорської Ради Факультету
надати  титул почесного доктора права або доктора
суспільно-економічних  наук (Doctor honoris causa)
кожному,  кого визнає гідним цього за особливі заслуги на полі
науки,  мистецтва або для української суспільности чи
людства.  В тому випадку недійсні вимоги, передбачені для
осягнення  звичайного докторського титулу.

Ж.  Відібрання титулу

§  48
Факультет  може відібрати титул доктора, який сам

надав,  якщр покажеться, що кандидат осягнув його підступно,
подаючи  неправдиві дані в заяві про допущення до промоції,
або  якщо він буде правосильно визнаний винним та
засудженим  за каригідний вчинок з низьких спонук, або
якщо  в інший спосіб виявить себе негідним носити титул
доктора  Українського Вільного Університету. Перед
рішення  про відібрання титулу треба дати можливість даній особі
скласти  свою заяву.

§  49
Промоційна  ординація дійсна від дня 1. січня 1947.

Абсольвенти  факультету, що до цього часу склали вже
принаймні  один (перший історичний) риґороз, допускаються
до-промоції  за попередньою ординацією до дня 31. грудня
1949  р.
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ЇХ

ІСПИТИ  ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ СЕРЕДНІХ ЕКОНОМІЧНИХ
(ТОРГОВЕЛЬНИХ)  ШКІЛ

§  50
Студенти  V до VIII семестрів Суспільно-Економічного

Відділу  факультету і абсольвенти того ж відділу, що
бажають  набути кваліфікації вчителів середніх економічних
(торговельних)  шкіл можуть в УВУ:

а)  доповнити свої студії дисциплінами, потрібними для
вчителів  таких шкіл;

б)  а потім і скласти науково-педагогічний іспит на
вчителя  сер. екон. (торг.) ігікіл.

Про  бажання доповнити студії треба подати до деканату
відповідну  заяву.

§  51
Для  цього вимагається, щоб вони впродовж найменше

двох  семестрів вписали виклади і склали предметові іспити
з  таких дисциплін (з програми філософічного ф-ту):

1)  Загальна психологія,
2)  Педагогічна психологія,
3)  Історія педагогіки,
.4)  Теорія педагогіки і дидактики та шкільна гігієна.
До  студентів, що вписались на УВУ з інших високих

шкіл,  застосовується ще відповідна постанова § 11.
§  52

Дипломовані  абсольвенти Суспільно-Економічного
Відділу,  що склали всі вищенаведені предметові іспити,
одержують  відповідне свідоцтво Як доказ доповнення сусп.-
економ.  студій педагог, предметами, потрібними для
вчителів  сер. екон. (торг.) шкіл.

Вчительський  іспит

§  53
Науково  педагогічний ступінь вчителя сер. екон. (торг.)

шкіл  одержує кандидат, що
а)  осягнув ступінь магістра сусп.-екон. наук на ф-ті

права  і сусп.-екон. наук;
б)  відбув педагогічну практику в сер. екон. (торг.) школі

і  подав про це відповідне посвідчення;
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в)  склав педагогічний іспит на вчителя сер. екон. (торг.)
шкіл.

§  54
Педагогічний  іспит на вчителя сер. екон. (торг.) шкіл е

а)  письмовий і б) усний.
Письмовий  іспит відбувається під контролею

екзамінатора  (-ів). Кандидат опрацьовує дві теми:
а)  з загальної педагогії (вих. проблеми);
б)  з методики свого головного предмету.
На  виготовлення обох робіт призначається по 4 години.
Усний  іспит складає кандидат з:
а)  психології загальної і педагогічної,
б)  історії і теорії педагогіки та дидактики;.
в)  шкільної гігієни, школознавства і методики голови,

і  побічного предметів.
§  55

До  іспитової Комісії для вчителів середніх екон. (торг.)
шкіл  входять два екзаменатори, призначені Радою Філ.
Ф-ту  і один екзаменатор, призначені Радою ф-ту права
і  сусп.-екон. наук, як голова. До складу Комісії Рада ф-ту
права  і сусп.-економ. наук може покликати в потребі теж
і  досвідченого педагога-вчителя сер. екон. (торг.) шкіл.
Рішення  Іспитової Комісії приймається звичайною
більшістю  голосів, у випадку рівности вирішує голос голови.

§  56
Кандидат,  що склав іспит на вчителя сер. екон. (торг.)

шкіл  одержує відповідний диплом.
За  виставлення диплому вносить визначену оплату.
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ЗРАЗОК  МАГІСТЕРСЬКОГО ДИПЛОМУ

UNIVERSITAS  LIBERA UCRAINENSIS

NR

DIPLOMA
NOS  RECTOR UNIVERSITATIS ET DECANUS FACULTATIS IURIS ET
■OECONOMIAE  POLITICAE UNIVERSITATIS LIBERAE UCRAINENSIS

CONFIRMAMUS  ATQUE TESTAMUR, QUOD SEQUITUR: DOMINUS

(—A)

DIE MENSIS ANNO NATUS  ( — A),

POSTQUAM  IURIS (OECONOMIAE POLITICAE) STUDIA

IN  FACULTATIS IURIS ET OECONOMIAE POLITICAE

UNIVERSITATIS  LIBERAE UCRAINENSIS MATRICULAM RITE RELATUS (- A)
PER SEMESTRIA SUA

STUDIA ET  ABSOLVIT ITEMQUE
DIE MENSIS ANNO
EXAMINA  ULTIMA SUPERAVIT,
SECUNDUM  UNIVERSITATIS NOSTRAE LEGES ET SECUNDUM

FACULTATIS  IURIS ET OECONOMIAE POLITICAE REGULAS
TITULUM  ACADEMICUM

MAGISTRI  IURIS (OECONOMIAE
POLITICAE)

SIBI  CONCILIAVIT. IN HUIUS REI TESTIMONIUM HOC DIPLOMA
PUBLICUM  A NOBIS MANU PROPRIA SUBSCRIPTUM ET SIGILLO

UNIVERSITATIS  SIGNATUM El TRADIMUS.

DATUM  MONACHII, DIE MENSIS ANNO

RECTOR: DECANUS;



ЗРАЗОК  ДОКТОРСЬКОГО ДИПЛОМУ

Q.  F. F. F. Q. S.

UNIVERSITAS  UCRAINENSIS LIBERA PRAGENSIS
ЕТ  NOS

(ім’я  і прізвище Ректора)

PROFESSOR  PUBLICUS ORDINARIUS

Н.  Т. RECTOR MAGNIFICUS

(ім’я  і пр'звище Декана)

PROFESSOR  PUBLICUS ORDINARIUS

JURISCONSULTORUM  ORDINIS H. T. DECANUS
ET

(ім’я  і прізвище Промотора)

PROFESSOR  PUBLICUS ORDINARIUS
PROMOTOR  RITE CONSTITUTUS

IN  VIRUM CLARISSIMUM

(ім’я  і прізвище Промованого)

ORIUNDUM  Е (EX) IN

POSTQUAM  ET DISSERTATIONE, QUAE INSCRIBITUR:
“

ET  EXAMINIBUS LEGITIMIS IN UNIVERSO IURE (REBUS OECONO-
MICIS) DOCTRINAM  PROBAVIT

DOCTORIS  IURIS (OECONOMIAE POLITICAE)
NOMEN  ET HONORES, IURA ET PRIVILLEGIA CONTUL1MUS IN

EIUSQUE  REI FIDEM HASCE LITTERAS UNIVERSITATIS SIGILLO
SANCIENDAS  CURAVIMUS.

DATUM  MONACHII, DIE MENSIS ANNO

RECTOR DECANUS PROMOTOR  RITE
CONSTITUTUS



ТЕКСТ  ПРОМОЦІЇ

Examinibus,  Doctorande (-і), quae ad eorum, qui in iure (oeconomia poli-
ca)  doctoris (-um) nomen ac honores consequi student, doctrinam explo-
randam  lege constituta sunt, cum laude superas (-tis), nos adiisti (-s), ut
te  (vos) eo honore, quem appetivisti (-s), in hoc solemni consensu ornemus.

Sed  prius fides est danda, te (vos) talem (-es) semper futurum (-os), qualem
(-s)  te (vos) esse iubebit dignitas, quam obtinebis (-bitis) et nos te (vos)
fore  speramus.

Spondebis  (-bitis) igitur (прізвище промовано~о) primum te (vos) huius
universitatis,  in qua summum in iure (oeconomia politicae) gradum ascen-
deris  (-itis), pium (pios) perpetuo memoriam habiturum (-os) eiusque res
ac  rationes quoad poteris (-itis), adiuturum (-os);

Dein  honorem eum, quem in te (vos) collaturus sum, integrum, incolumem-
que  servaturum (-os), neque umquam pravis moribus aut vitae infamia
commaculaturum  (-os);

postremo  doctrinam iuris (oeconomiae politicae), quam tu (vos) nunc ex-
pones  (-etis) impigro labore culturum («-os) et in vitae usum et commoda
conversurum  (-os); Haec te (vos) ex animi tui (vestri) sententia spondebis
(-bitis)  ac polliceberis (-bimini)?

Doctorandus  (-i): spondo (mus) ac polliceor (-mur)l

Promotor:  itaque iam nihil impedit, quominus honores, quos obtinere
cupis  (-itis), tibi (vobis) impertiamus.

Ergo  ego promotor rite constitutus te

oriundum  ex (et  te

oriundum  ex )  ex decreto ordinis mei iuris
(oeconomiae  politicae) doctorem (-es) creo, creatum (-os) renuntio
omniaque  iura ac privilegia in te (vos) confero in eiusque rei fidem hoc
diploma  (haec diplomata) universitatis sigillo insignita tibi (vobis) in
manus  trado.









Ординація  доцентів
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(Г  абілітація)





1

ОРДИНАЦІЯ

ДОЦЕНТІВ  І ДОПОМІЖНИХ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ СИЛ

Габілітація

Ст.1.

1.  Хто бажає габілітуватися на одному з факультетів

Університету,  мусить скласти відповідну письмову заяву до деканату
відповідного  факультету, зазначивши, з якого предмету чи то
групи  предметів навчання задумує габілітуватися.

2.  До заяви слід долучити:

а)  науковий та громадський життєпис;
б)  оригінальну наукову працю про питання, що належать до

даного  предмету навчання чи до групи предметів і то бодай в
чотирьох  примірниках;

в)  докторський диплом цього ж факультету (УВУ або іншого
університету)  , на якому він хоче габілітуватися, з доказом,
що  від докторської промоції габілітанта проминуло принаймні
2  роки.

Ст  .2.

1.  Декан предкладає заяву габілітанта на розгляд Ради факультету.

2.  Рада факультету визначує одного з професорів даної групи
предметів  або й доцентів-суплентів, як референта, і одного з
професорів  даної групи предметів або наближених до неї, чи то й
доцентів-суплентів,  як кореферента для оцінки заяви та
наукової  праці габілітанта.

3.  Два примірники наукової праці передає Декан в обіг усім
професорам  і доцентам факультету.

4.  У зв’язку з цим відбуваються дві куренди: перша рішає питання
dignus  і визначення рецензентів, а друга переводить
голосування.

Ст.З.

1.  Обидва рецензенти заяви і наукової праці габілітанта
зобов’язані  представити свою оцінку в письмовій формі Раді факультету
найдалі  до чотирьох місяців від їх одержання.

2.  Рада факультету після обох рефератів та дискусій вирішує
таємним  голосуванням, чи допустити габілітанта до дальшої габілі-
тації.
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Ст.4.

1.  Якщо Рада факультету на основі заяви і прилог до неї,
оцінених  обома референтами, вирішила допустити габілітанта до га-
білітації,  тоді має він сповнити ще такі дальші умови:

а)  піддатися кольоквіюмі Ради факультету, який відноситься й
до  змісту представленої праці і до предметів, що з них
кандидат  бажає габілітуватися або й потім давати виклади в
Університеті;

б)  дати публічний пробний виклад.

2.  Від кольоквіюму може Рада факультету звільнити кандидатів:

а)  які були вже чинні в іншій високій школі як доценти,
б)  або які визначилися дотеперішньою науковою та практичною

діяльністю.

3.  Якщо вислід кольоквіюму Рада факультету визнає задовільним,
визначуються  кандидатові на три дні наперед три теми
публічного  пробного викладу, з яких габілітант вибирає собі одну на
принаймні  півгодинний виклад.

4.  На публічний виклад запрошується всіх професорів і доцентів.

5-  Після викладу Рада факультету остаточно вирішує, чи габіліта-
ція  прийнята, та про прийняту габілітацію повідомляє Сенат.

6.  Рада факультету може винятково на пропозицію Декана і обраного
референта  з-поміж професорів або доцентів-суплентів даної
групи  предметів навчання звільнити від усього справування габілі-
тації  тих габілітантів, які дотеперішньою науковою і
практичною  діяльністю виявили свою повну кваліфікацію на доцента
даного  предмету чи то групи предметів.

Ст.5.

Після  остаточної ухвали Ради факультету про габілітацію
габілітант  одержує диплом і титул габілітованого доктора.

Ст.6.

1.  Габілітованому докторові Рада факультету може уділити дозвіл
на  виклади в Університеті з предмету чи групи предметів, на
які  поширюється габілітація.

2.  Постанова Ради факультету про дозвіл на виклади підлягає
затвердженню  Сенату.

Ст.7.

Після  затвердження ухвали Ради факультету про дозвіл на
виклади  габілітований доктор одержує титул доцента відповідного
предмету  або групи предметів і відповідну до цього грамоту
університету.
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Ст.8.

1.  Декан факультету зобов’язаний прийняти заяву про габілітацію
навіть  тоді, коли предмет, що з нього кандидат бажає
габілітуватися,  не входить покищо в актуальну програму студій
факультету,  або в тих випадках, коли дана особа не може бути
покликана  до викладів на факультеті.

2.  Якщо пізніше згідно з новим пляном студій університету даний
предмет  увійде в програму актуальних студій, даний габіліто-
ваний  доктор може подати заяву до Ради факультету про дозвіл
на  викладання.

Ст.9.

Перед  розпочаттям своєї педагогічної діяльности доцент
зобов’язаний  скласти службову присягу до рук Ректора, в якій він
підчиняється  досциплінарним правилам Університету.

СТ.1О.

Матеріяльно-фінансове  питання даного доцента вирішує Сенат на
основі  бюджету, схваленого Кураторією Університету.






