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ВСТУП

Привіт, абітурієнте! 

Ми знаємо, що Ти активно готуєшся до ЗНО та
наполегливо працюєш, щоб успішно завершити
навчання в школі! Сподіваємося, якщо Ти відкрив цей
путівник, то, мабуть, цікавишся УКУ і міркуєш про
вступ у наш Університет.

Можливо Ти вже чув, що УКУ - це недержавний
навчальний заклад, який не отримує фінансування від
держави. 
Але завдяки підтримці наших жертводавців УКУ має
можливість надавати стипендії  найкращим
студентам, які не мають фінансової можливості
оплатити навчання в УКУ. 
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ЦЬОГО РОКУ В УКУ СТВОРЕНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ
ФОНД, ЯКИЙ НАДАВАТИМЕ ДЕКІЛЬКА ВИДІВ

СТИПЕНДІЙ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ У 2021 РОЦІ:

А К А Д Е М І Ч Н О - С О Ц І А Л Ь Н А
С Т И П Е Н Д І Я

С Т И П Е Н Д І Я  В І Д
Ф А К У Л Ь Т Е Т У

С О Ц І А Л Ь Н А
С Т И П Е Н Д І Я

ВСТУП
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У цьому путівнику ми детальніше розповімо про кожну
з цих стипендій, пояснимо, хто з абітурієнтів може на

них претендувати та як їх отримати. 
Цікаво? Тоді гортай далі! 



Для отримання стипендії абітурієнт
має відповідати двом критеріям:

АКАДЕМІЧНОМУ ТА СОЦІАЛЬНОМУ 

Академічно-соціальна 
стипендія 

100% розміру оплати навчання 
за перший та другий 

рік навчання
(за умови виконання вимог 

отримання стипендії) 

Що
покриває
стипендія 

100% оплати за 
проживання у Колегіумі

 (якщо студент зарахований на 
Формаційну програму) 
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АКАДЕМІЧНО-СОЦІАЛЬНА СТИПЕНДІЯ



А К А Д Е М І Ч Н И Й  К Р И Т Е Р І Й :

Абітурієнт має подати для вступу сертифікати ЗНО з
відповідних предметів (детальніше дивись на ст. 7) 

АКАДЕМІЧНО-СОЦІАЛЬНА СТИПЕНДІЯ

Сертифікат ЗНО з визначеного програмою предмета
повинен бути більше-рівно 185 балів, а бали 2-х
інших сертифікатів ЗНО мають бути більше-рівно
180. 

Або ж конкурсний бал, що формується з 3-х
сертифікатів ЗНО, середнього балу атестата, балів за
особливі успіхи повинен становити не менше 
180 балів. 
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Історія
Культурологія

Українська мова та література
Історія України

Іноземна мова / Географія

Соціальна 
робота 

Cоціологія

Українська мова та література
Історія України
Іноземна мова 

Українська мова та література 
Іноземна мова
Історія України

Українська мова та література 
Історія України 

Іноземна мова / Математика 

Українська мова та література
Історія України
Іноземна мова 

Богослов’я

АКАДЕМІЧНО-СОЦІАЛЬНА СТИПЕНДІЯ
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Філологія

Психологія
Українська мова та література 

Матемаика
Біологія / Іноземна мова 

Комп'ютерні
науки
IT та бізнес 
аналітика

Українська мова
Математика

Іноземна мова / Фізика

Українська мова та література 
Математика

Історія України / Іноземна
мова

Етика-Політика-
Економіка

Українська мова та література 
Історія України 
Іноземна мова

Право



СОЦІАЛЬНИЙ КРИТЕРІЙ
Окрім академічного критерію, абітурієнт повинен належати до

однієї зі зазначених груп:

сироти, чи діти, позбавлені батьківського піклування 

напівсироти; 
особи з інвалідністю 1 і 2 груп; 
особи, які мають власних дітей; 
особи, які брали участь в АТО/ООС або чиї батьки беруть участь в
АТО/ООС чи були учасниками АТО/ООС; 
особи з сімей з невисоким рівнем доходу*. 

віком до 23р. включно; 

*- сім'ями з невисоким рівнем доходу є ті сім'ї,  розмір доходів яких не дає
можливості оплачувати навчання на обраній освітній програмі у повному обсязі

відповідно до рішення комісії, яке базується на поданих документах абітурієнта..

АКАДЕМІЧНО-СОЦІАЛЬНА СТИПЕНДІЯ
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Якщо попередні критерії - це про Тебе,
тоді читай інформацію далі, як пройти Конкурс та

позмагатися за стипендію. 

Якщо ж Ти не відповідаєш цим критеріям - пропонуємо
перейти на с.25 та дізнатися детальніше про 

стипендії від факультету. 



Конкурс на отримання 
Академічно-соціальної стипендії
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АКАДЕМІЧНО-СОЦІАЛЬНА СТИПЕНДІЯ

ТРИ ЕТАПИ:

електронна заявка для участі в 
Конкурсі та онлайн-тестування

виконання письмових завдань
на запропоновану тематику

співбесіда 

Подача електронної заявки та онлайн-тестування
розпочнуться 15 січня 2021. Останній день

реєстрації на Конкурс - 15 березня 2021.



Електронна заявка для участі
в Конкурсі та онлайн-тестування

Етап 1

15 січня - 15 березня

На сайті Абітурієнтам УКУ з 15 січня вже
буде доступна онлайн-форма, для
подання електронної заявки. 

АКАДЕМІЧНО-СОЦІАЛЬНА СТИПЕНДІЯ
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http://vstup.ucu.edu.ua/


надати свої 
персональні дані

В електронній заявці Тобі 
потрібно буде:

вказати електронну
 скриньку

обрати 3 бакалаврські 
програми

дуже важливо вказувати
достовірні дані без помилок

подбай, щоб Ти мав до 
неї доступ і надалі, оскільки 

комунікувати з Тобою ми будемо 
саме через електронну пошту.

 Скринька не може бути створена на
доменах mail.ru, rambler.ru, yandex.ru 

перелік усіх наших освітніх
програм та інформацію про них
можеш знайти на нашому сайті
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АКАДЕМІЧНО-СОЦІАЛЬНА СТИПЕНДІЯ

 *на які Ти плануєш вступати і
хочеш отримати стипендію

детальніше розказати
 нам про себе

свої захоплення та чому 
Ти плануєш вступати в УКУ 

обґрунтувати свою потребу у
фінансовій підтримці

для нас надзвичайно важливий
цей пункт, оскільки ми хочемо

познайомитися з Тобою більше

завантажити перелік
документів

*які підтверджують Твій соціальний
критерій

перелік та вимоги щодо документів
зможеш знайти у нас на сайті

Уважно заповни всі поля, перевір інформацію та
надішли нам свою заявку! Після успішної подачі

документів на Твою електронну скриньку прийде 
лист-підтвердження від УКУ! 

http://vstup.ucu.edu.ua/
https://vstup.ucu.edu.ua/bakalavrat/otrymaty-stypendiyu/


Онлайн-тестування

АКАДЕМІЧНО-СОЦІАЛЬНА СТИПЕНДІЯ

Якщо ти обрав одну з цих програм: Богослов’я, Соціологія,
Право, Етика-Політика-Економіка, Історія, Культурологія,

Філологія, Комп’ютерні науки, ІТ та бізнес-аналітика

Інструкцію про онлайн-тестування Ти
отримаєш на електронну скриньку (у листі-
підтвердженні про отримання документів). 

Щоб пройти онлайн-тестування, Тобі
потрібно зареєструватися на платформі
“Відкриті курси УКУ” на курс “Стипендійний
конкурс 2021”. 

Після цього обирай освітню програму, на
яку подав електронну заявку, та проходь
тестування. 

Якщо у Тебе виникнуть технічні проблеми з реєстрацією чи
проходженням онлайн-тестів, напиши нам на електронну скриньку

vstup@ucu.edu.ua або зателефонуй за номером 097-015-34-36
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https://open.ucu.edu.ua/


Кожне тестування обмежене в часі. Після того, як Ти
відкриєш завдання, у Тебе буде 24 години на його
виконання. Якщо Ти не встигнеш його завершити,
система автоматично збереже твої відповіді на
виконані завдання.

Пам'ятай!

АКАДЕМІЧНО-СОЦІАЛЬНА СТИПЕНДІЯ
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Кожне тестування можна пройти лише 1 раз. Більше
спроб у Тебе, на жаль, не буде, тому добре перевір усі
відповіді!

Після завершення тестування Ти не зможеш вносити
зміни у свої відповіді, а також переглядати їх. 

Якщо всі програми, які Ти обрав у електронній заявці
потребують проходження онлайн-тестів, тоді повтори
тестування з кожної обраної спеціальності. 

Ми продовжуватимемо спілкуватися з Тобою через електронну
скриньку. Можливо, у нас буде декілька запитань щодо Твоєї

електронної заявки, тому не забувай перевіряти e-mail. 



Коли
очікувати
результати 
1 етапу?

26 березня 2021 ми
надішлемо результати

першого етапу на
електронну скриньку

кожного учасника. 

Усі апліканти, які верифікують свій
соціальний критерій та отримають

прохідний бал за онлайн-тестування,
отримають у листі 

детальну інструкцію щодо другого
етапу конкурсу. 
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АКАДЕМІЧНО-СОЦІАЛЬНА СТИПЕНДІЯ



Виконання письмових
завдань на запропоновану

тематику

Етап 2

3 - 17 квітня

АКАДЕМІЧНО-СОЦІАЛЬНА СТИПЕНДІЯ
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У цей період відбуватиметься другий етап
конкурсу. Інформацію про точні дати

проведення другого етапу Ти отримаєш у
листі з результатами першого етапу.



Виконання завдань відбуватиметься у відповідний день, 
 обраний кожною програмою впродовж 2 годин в онлайн-

форматі. У цей час Тобі знадобиться підключення до
Інтернету, доступ до онлайн-платформи “Відкриті курси

УКУ” та ввімкнена веб-камера. 

На цьому етапі кожен учасник конкурсу отримає завдання 
від програми, на яку він пройшов у другий етап.

написання есе розв’язання
 кейсу

математичні та 
логічні задачі

Коли
очікувати
результати  
2 етапу? 

28 квітня кожен учасник
конкурсу отримає лист на

електронну скриньку з
інформацією про

результати другого етапу, а
також деталі, щодо

проведення третього етапу.

АКАДЕМІЧНО-СОЦІАЛЬНА СТИПЕНДІЯ
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або або

https://open.ucu.edu.ua/


Співбесіда

Етап 3

15 травня - 15 червня

АКАДЕМІЧНО-СОЦІАЛЬНА СТИПЕНДІЯ
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Щоб успішно пройти останній етап конкурсу та
стати ще ближчим до отримання стипендії

потрібно: 

до 7 травня оберати дату та час співбесіди через
посилання, яке знайдеш у листі 

також до 7 травня написати мотиваційний лист (теми та
деталі щодо написання листа ми надішлемо
електронною поштою) 

у день співбесіди не забути про неї :) та підключитися з
увімкненою веб-камерою для зустрічі з керівниками та
представниками освітньої програми. 



Результати Конкурсу ми опублікуємо на сайті
Вступ УКУ 30 червня. 

Участь у Конкурсі не гарантує вступу 
в Університет! 

Навіть якщо Ти отримав рекомендацію на 
стипендію, ти повинен виконати всі вимоги вступу, 
зазначені у Правилах прийому в УКУ!

Важливо! 

АКАДЕМІЧНО-СОЦІАЛЬНА СТИПЕНДІЯ
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http://vstup.ucu.edu.ua/
http://vstup.ucu.edu.ua/


ДЕКІЛЬКА ПОРАД, ЯК ОТРИМАТИ ЩЕ КРАЩІ
РЕЗУЛЬТАТИ В КОНКУРСІ:

ОБЕРІТЬ ПРОГРАМУ,  НА ЯКІЙ 
ВИ Б ХОТІЛИ НАВЧАТИСЯ

ПЕРЕГЛЯНЬТЕ НАШУ ЧИТАНКУ

ПЕРЕГЛЯНЬТЕ БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ  ПРО УКУ

АКАДЕМІЧНО-СОЦІАЛЬНА СТИПЕНДІЯ
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детальніше про усі наші бакалаврські
програми читайте тут

дізнайтеся про нашу історію - тут 

подивіться, які у нас є студентські організації - тут  

перегляньте екскурсію нашим студентським містечком -
на нашому youtube-каналі

УКУ як стартап: аналіз та аргументи Андріана Сливоцького 

Стаття аналітичного центру CEDOS “Як обрати Вищу освіту?”

Мирослав Маринович “Митрополит Андрей Шептицький і принцип

«позитивної суми»” (Видавництво Старого Лева, 2019)

Розмова з владикою Борисом Ґудзяком на ресурсі The Ukrainians 

"Архітектура освітніх можливостей” Ярослав Притула на TEDxLviv (youtube)

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ З  НАШИМИ
ПОСЛАНЦЯМИ ПРОГРАМИ

їхні контакти можете знайти на сторінці 
кожної програми на нашому сайті

https://vstup.ucu.edu.ua/bakalavrat/
https://ucu.edu.ua/about/
https://vstup.ucu.edu.ua/bakalavrat/ne-navchannyam-yedynym-studentski-organizatsiyi-uku/
https://www.youtube.com/watch?v=F88kLB6scZQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=i6ls_VDVGts
https://www.youtube.com/watch?v=i6ls_VDVGts
https://cedos.org.ua/vybir
https://theukrainians.org/borys-gudziak/
https://www.youtube.com/watch?v=3M_islFxIDA
https://ucu.edu.ua/about/


Для отримання стипендії абітурієнт
має відповідати певним критеріям:

Соціальна стипендія 

Що
покриває
стипендія 

 від 30% до 100%
вартості першого

року навчання 

А також обов’язкова умова: конкурсний бал, що формується з 3-х
сертифікатів ЗНО, середнього балу атестата, балів за особливі

успіхи, повинен становити не менше 175 балів.
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СОЦІАЛЬНА СТИПЕНДІЯ

сироти, чи діти, позбавлені батьківського піклування 

напівсироти; 
особи з інвалідністю 1 і 2 груп; 
особи, які мають власних дітей; 
особи, які брали участь в АТО/ООС або чиї батьки беруть участь в
АТО/ООС чи були учасниками АТО/ООС; 
особи з сімей з невисоким рівнем доходу*. 

віком до 23р. включно; 

*- сім'ями з невисоким рівнем доходу є ті сім'ї,  розмір доходів яких не дає
можливості оплачувати навчання на обраній освітній програмі у повному обсязі

відповідно до рішення комісії, яке базується на поданих документах абітурієнта..



Електронна заявка для отримання
соціальної стипендії

 

Як отримати стипендію?

15 січня - 15 лютого

На сайті Абітурієнтам УКУ вже з 15 січня
буде доступне посилання на онлайн-
форму для подання електронної заявки.

СОЦІАЛЬНА СТИПЕНДІЯ
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це та ж електронна заявка, що і на академічно-соціальну
стипендію, однак потрібно поставити ще одну позначку  в

питанні про стипендії навпроти відповіді “соціальна”



надати свої 
персональні дані

В електронній заявці Тобі 
потрібно буде:

вказати електронну
 скриньку

обрати 3 бакалаврські 
програми

дуже важливо вказувати
достовірні дані без помилок

подбай, щоб Ти мав до 
неї доступ і надалі, оскільки 

комунікувати з Тобою ми будемо 
саме через електронну пошту.

 Скринька не може бути створена на
доменах mail.ru, rambler.ru, yandex.ru 

перелік усіх наших освітніх
програм та інформацію про них
можеш знайти на нашому сайті
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АКАДЕМІЧНО-СОЦІАЛЬНА СТИПЕНДІЯ

 *на які Ти плануєш вступати і
хочеш отримати стипендію

детальніше розказати
 нам про себе

свої захоплення та чому 
Ти плануєш вступати в УКУ 

обґрунтувати свою потребу у
фінансовій підтримці

для нас надзвичайно важливий
цей пункт, оскільки ми хочемо

познайомитися з Тобою більше

завантажити перелік
документів

*які підтверджують Твій соціальний
критерій

перелік та вимоги щодо документів
зможеш знайти у нас на сайті

Уважно заповни всі поля, перевір інформацію та
надішли нам свою заявку! Після успішної подачі

документів на Твою електронну скриньку прийде 
лист-підтвердження від УКУ! 

http://vstup.ucu.edu.ua/
https://vstup.ucu.edu.ua/bakalavrat/otrymaty-stypendiyu/


У Вас може виникнути питання, чому на академічно-соціальну
стипендію потрібно пройти академічний Конкурс, а на соціальну

стипендію лише подати електронну заявку. Насправді все залежить
від розміру цих стипендій. Основна відмінність - у відсотку

покриття:

Соціальна стипендія 

До 30 квітня з Тобою
сконтактуються представники
Університету та запропонують

пройти співбесіду (в онлайн-
форматі або ж по телефону). 

До 30 червня ми опублікуємо список
рекомендованих на соціальну
стипендію на сайті Вступ УКУ. 

академічно-соціальна

100% 
покриття вартості навчання 
на першому та другому курсі 

(за умови високих показників 
академічної успішності)

соціальна стипендія

визначається Комісією 
та переглядається щороку
(окрім того, бали ЗНО є дещо нижчими 

для отримання соціальної стипендії)

Що ж далі 
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СОЦІАЛЬНА СТИПЕНДІЯ

%

https://vstup.ucu.edu.ua/


Навіть якщо Ти отримав рекомендацію на
стипендію, ти повинен виконати всі вимоги вступу,
зазначені у Правилах прийому в УКУ!

Участь у Конкурсі не гарантує вступу 
в Університет! 

Важливо 

СОЦІАЛЬНА СТИПЕНДІЯ
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http://vstup.ucu.edu.ua/


Залежно від факультету та освітньої програми, на
яку Ти плануєш вступати, будуть встановлені різні
критерії для отримання стипендїі. Ми опублікуємо

їх трохи згодом на цій сторінці на нашому сайті.

Стипендія від факультету 

Що
покриває
стипендія 

 від 30% до 100%
вартості першого

року навчання  

Як отримати стипендію від факультету?

Конкурс  триватиме 
з 15 травня до 15 липня. 

У цей період Тобі необхідно заповнити
електронну форму. Після цього Ти

отримаєш подальшу інструкцію від
факультету. 
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СТИПЕНДІЯ ВІД ФАКУЛЬТЕТУ

https://vstup.ucu.edu.ua/


ЦИТАТИ-ПОРАДИ

26

Цитати-поради від першокурсників-
стипендіатів 

Віталіна Олійник 
студентка 1 курсу 
Соціальної роботи

Христина Дмитришин 
студентка 1 курсу ЕПЕ

“Минулого року ми були першопрохідцями в онлайн -
форматі проведення стипендійного конкурсу. 
Це не могло не насторожувати, адже ми хоч і
розуміли, що і як відбуватиметься, та все ж

особисто я хвилювалась, що щось може піти не так.
Цьогорічним майбутнім стипендіатам хочу сказати,
щоб ви не переживали через такі моменти, як зміни
у форматі проведення конкурсу, адже УКУ зробить

все можливе, щоб піти вам на зустріч та з усім
необхідним допомогти:) 

Вірте у те, що гідні бути серед переможців,
продовжуйте наполегливо працювати задля

успішного складання ЗНО, а також постарайтеся
вдало презентувати те особливе, що є у кожному з

вас! Бажаю успіху!” 

«Приблизно рік тому я читала путівник
майбутнього стипендіата і мріяла про те,

що колись опинюся по той бік екрану -
тільки вже в ролі того, хто даватиме

поради абітурієнтам. Зараз мене
переповнює невимовне почуття вдячності

за можливість, яку отримала - слова
«великого бажайте» митрополита Андрея

Шептицького дозволили мені повірити у
здійснення того, що здається майже

неможливим. 
Бути стипендіатом - це бачити й

відчувати, як сильно спільнота УКУ
турбується про кожного студента

незалежно від його статусу і яку
відповідальність і надію покладає на

нього».  



Центр абітурієнта УКУ
Студентське містечко УКУ, вул. Козельницька 2, м. Львів

vstup@ucu.edu.ua
+380970153436

ПІДПИСУЙСЯ НА НАС У СОЦ.МЕРЕЖАХ

https://www.instagram.com/ucu_official/
https://www.facebook.com/UCUadmission?locale=ru_RU
https://www.youtube.com/channel/UCtx5Q-moNsZW5HEq44TY0tA
https://t.me/UCUadmission

