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Загальна політика  
 
Конкурс на отримання рекомендацій для отримання академічно-соціальної стипендії в УКУ 2021           
(далі - Конкурс) відбувається у три етапи: 1) електронна заявка для участі в Конкурсі та               
онлайн-тестування, 2) виконання письмових завдань на запропоновану тематику, 3) співбесіда.  
 
КІЛЬКІСТЬ АКАДЕМІЧНО-СОЦІАЛЬНИХ СТИПЕНДІЙ – 55 (не більше, ніж 5 на освітню           
програму) 
 
Академічно-соціальна стипендія надається на один рік. Для вступників на бакалаврські освітні           
програми стипендія «Річна» покриває 100% внеску студента (ціни освітньої програми) за 1-ий            
рік навчання, 100% – за 2-ий (за умови виконання вимог зі збереження стипендії).  
 
Для вступників на бакалаврські освітні програми академічно-соціальна стипендія покриває 100%          
оплати за проживання у Колегіумі протягом першого року навчання за умови зарахування на             
формаційну програму в Колегіумі УКУ. Для отримання знижки на проживання у Колегіумі на 2              
рік навчання за наявності відповідних соціальних критеріїв студент повинен заповнити          
відповідну заявку. 
 
Критерії отримання стипендії: 
 
Для рекомендації на отримання академічно-соціальної стипендії абітурієнт повинен відповідати         
двом критеріям: 
 
1) академічний - 1) Абітурієнт має подати для вступу сертифікати ЗНО з третього предмету, який               
визначається освітньою програмою (табл. 1), а також 2) сертифікат ЗНО з «профільного»            
предмету повинен бути більше-рівно 185 балів, а бали 2-х інших сертифікатів ЗНО мають бути              
більше-рівно 180 балів. Або ж конкурсний бал, що формується з 3-х сертифікатів ЗНО,             
середнього балу атестата, балів за особливі успіхи повинен становити не менше 180/200 балів; 
 
табл. 1  

Богослов’я Українська мова та література  
Історія України 
Іноземна мова / Географія 

Історія Українська мова та література  



 
 
 
 
2) соціальний.  
 
На отримання рекомендації для отримання академічно-соціальної стипендії можуть        
претендувати абітурієнти, які належать до однієї з нижче наведених категорій (соціальна           
складова):  
 
1) сироти, чи діти, позбавлені батьківського піклування віком до 23 років включно;  
2) напівсироти;  
3) особи з інвалідністю 1 і 2 груп;  

Історія України 
Іноземна мова 

Культурологія Українська мова та література  
Історія України 
Іноземна мова 

Філологія Українська мова та література  
Іноземна мова 
Історія України 

Соціологія Українська мова та література  
Математика 
Історія України / Іноземна мова  

Етика-Політика-Економіка Українська мова та література  
Історія України 
Іноземна мова  

Право Українська мова та література  
Історія України 
Іноземна мова / Математика 

Соціальна робота  Українська мова та література  
Історія України 
Іноземна мова  

Психологія Українська мова та література  
Математика 
Біологія / Іноземна мова  

Комп’ютерні науки  Українська мова  
Математика 
Іноземна мова / Фізика 

ІТ та бізнес аналітика  Українська мова 
Математика 
Іноземна мова / Фізика 



4) особи, які мають власних дітей;  
5) особи, які брали участь в АТО/ООС або чиї батьки беруть участь в АТО/ООС чи були                
учасниками АТО/ООС;  
6) особи з сімей з невисоким рівнем доходу*.  
 
⃰  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.  

Абітурієнт повинен надати достатній перелік документів для того, щоб комісія могла визначити 
приналежність до відповідного соціального критерію. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РОЗДІЛ 1. Електронна заявка для участі в Конкурсі  
 
Від 15 січня до 15 березня 2021 року кандидати можуть заповнити електронну заявку на участь               
у Конкурсі. Електронна заявка включає в себе подачу переліку документів, які підтверджують            
статус сім’ї абітурієнта, як такої, що немає можливості самостійно оплатити вартість навчання на             
освітній програмі в УКУ. Правильно заповнена заявка є реєстраційною формою для участі в             
конкурсі на отримання академічно-соціальної стипендії.  
 

1. Порядок заповнення та подачі електронної заявки 
1.1. Участь у Конкурсі мають право брати лише вступники на освітні програми Університету у              
2021 році.  
1.2. Особа, що подається на отримання рекомендації для отримання стипендії (далі - Аплікант)             
має право подати електронну заявку на участь в Конкурсі не більше, ніж на 3 освітні програми.  
1.3. Електронну заявку розробляють представники відділу рекрутингу абітурієнтів, Деканату         
студентського життя, фінансового відділу та юридичного відділу. (додаток №...) 
1.4. У електронній заявці формі Аплікант подає персональні дані, досягнення (участь у            
олімпіадах/конкурсах), його соціальне становище та мотивацію вибору університету. 
1.5. Посилання на електронну заявку опубліковане на сайті Вступ УКУ.  
1.6. Аплікант у електронній заявці має подати скани документів, які підтверджують його            
соціальний статус, а також обов’язково подати скан id-картки/паспорта, довідку про склад сім’ї            
та довідку про доходи батьків з місць їх роботи за останній рік. 
1.7. При заповненні електронної заявки Аплікант зобов’язаний надати достовірні дані. Комісія           
має право у випадку виникнення сумнівів здійснити додаткову перевірку поданих документів. У            
випадку надання аплікантом недостовірних даних електронна заявка автоматично відхиляється. 
1.8. Електронна скринька, яку вказує учасник при заповненні електронної заявки, має бути            
створена на ресурсах/доменах, які офіційно дозволені в Україні. Аплікант, який у електронній            
заявці вказав пошту, що створена на онлайн-ресурсах, що офіційно заборонені в Україні (Mail.ru,             
Яндекс тощо), буде дискваліфікований з Конкурсу без права зареєструватися ще раз.  
1.9. Якість заповненої електронної заявки на участь у Конкурсі впливає на подальшу участь             
Апліканта у Конкурсі. 
1.10. В кінці електронної заявки Аплікант дає дозвіл на використання власних даних та ставить              
позначку, що ознайомлений з Політикою Конкурсу на отримання рекомендацій для отримання           
академічно-соціальної стипендії в УКУ 2021.  
1.11. Подача електронної заявки на отримання рекомендація для отримання         
академічно-соціальної стипендію не означає автоматичної участі Апліканта у конкурсах на          
отримання рекомендації на соціальну або факультетську стипендію. 
1.12. Після подачі електронної заявки Аплікант отримує лист-підтвердження про отримання          
пакету документів.  
 

2. Онлайн-тестування після подачі електронної заявки  
2.1. Кожна освітня програма приймає рішення щодо доцільності проведення онлайн-тестування          
під час першого етапу (подачі електронної заявки).  
2.2. Програму онлайн-тестування розробляє кожна освітня програма відповідно до очікуваного          
профілю вступника. 
2.3. Усі завдання розробляються у формі тестів (закриті запитання) або відкритих запитань.            
Кожне тестування складається як мінімум з двадцяти завдань. Конкретну кількість завдань з            
кожної спеціальності встановлює безпосередньо освітня програма. У 2021 році програми          
Богослов’я, Історія, Культурологія, Філологія, Соціологія, Етика-Політика-Економіка, Право,       
Комп’ютерні науки, ІТ та бізнес аналітика проводять онлайн-тестування на першому етапі           
Конкурсу.  

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


2.4. Якщо освітня програма, на яку аплікант подав електронну заявку, прийняла рішення про             
проведення онлайн-тестування, то Аплікант має пройти таке тестування до 23:59 16 березня            
2021.  
2.5. Аплікант отримує інструкцію та доступ до онлайн-тестування після подачі електронної           
заявки на електронну скриньку, яку вказав у заявці.  
2.6. Тестування відбувається на онлайн-платформі “Відкриті курси УКУ” 
2.7. У кожного Апліканта є лише одна спроба для проходження тестів з конкретної             
спеціальності.  
2.8. Час на виконання завдань з однієї спеціальності - обмежений, та становить не більше ніж, 24                
години (1 доба).  Відлік часу починається з моменту відкриття сторінки із тестами.  
2.9. Після проходження тестування Університет не надає та не коментує інформації щодо            
правильних відповідей.  
2.10. Якщо під час проходження першого етапу тестування виникли технічні проблеми на            
онлайн-ресурсі open.ucu.edu.ua, учасник зобов’язаний повідомити про них не пізніше, ніж 24           
години після їх виникнення та не пізніше, ніж за 24 години до завершення першого етапу, тобто                
не пізніше, ніж 15 березня 23:59, надіславши відповідного листа на електронну скриньку            
vstup@ucu.edu.ua з темою листа “Технічні несправності open.ucu.edu.ua”, а також прикріпивши          
до листа знімок екрану (скріншот) з проблемою, що сталася.  
 

3. Порядок оцінювання онлайн-тестування, розгляду та верифікації електронних       
заявок 

3.1. Електронні заявки аплікантів розглядають представники деканату студентського життя,         
фінансового відділу, юридичного відділу, відділу рекрутингу абітурієнтів Університету.  
3.2. Розгляд електронних заявок відбувається у період з 15 січня до 20 березня 2021.  
3.3. Кожен Аплікант отримує персональний шифр учасника Конкурсу. Інформацію про цей шифр            
Аплікант отримує у листі з повідомленням про результати розгляду електронної заявки (р. 1 п.              
5.4)  
3.4. За потреби представники деканату студентського життя, фінансового відділу, юридичного          
відділу, відділу рекрутингу абітурієнтів можуть сконтактуватися з аплікантами та провести          
співбесіду. 
3.5. Кожна освітня програма самостійно визначає розподіл балів між усіма етапами Конкурсу            
(онлайн-тестування, виконання письмових завдань, співбесіда та мотиваційний лист), проте         
максимальна сума балів має бути рівною 100 балів.  
3.6. Освітня програма особисто визначає прохідний бал на кожному етапі Конкурсу. 
3.7. Відділ рекрутингу абітурієнтів передає пакет виконаних завдань кожній освітній програмі не            
пізніше, ніж 17 березня 2021 року.  
3.8. Освітня програма залучає до перевірки першого етапу Конкурсу працівників          
кафедри/деканату.  
3.9. Освітня програма надсилає результати (список учасників, які отримали прохідний бал, та            
список тих аплікантів, які не отримали достатньої кількості балів) онлайн-тестування відділу           
рекрутингу абітурієнтів не пізніше, ніж 23 березня 2021.  
3.10. Деканат студентського життя та відділ рекрутингу абітурієнтів формує єдиний список           
аплікантів, які пройшли у другий етап на основі результатів онлайн-тестування та верефікації            
соціального критерію.  
3.11. Якщо Аплікант набрав достатню кількість балів на онлайн-тестуванні, проте комісія не            
верифікувала його соціальний критерій - такий Аплікант не може продовжувати свою участь у             
Конкурсі. Такий аплікант може брати участь в Конкурсі на отримання рекомендації на стипендію             
від факультету, на участь у якому має заповнити реєстраційну форму. 
3.12. Аплікант, який виконав всі вимоги подачі електронної заявки, подав увесь необхідний            
перелік документів, отримав прохідний бал на онлайн-тестуванні та має соціальну потребу у            

mailto:vstup@ucu.edu.ua


фінансовій підтримці від Університету, кваліфікується для участі у наступних академічних          
турах. 
 

4. Умови дискваліфікації з Конкурсу на першому етапі  
4.1. Подання неповного пакету документів 
4.2. Відсутність відповіді на запити представників Університету 
4.3. Подання недостовірних або сфальшованих даних при реєстрації на Конкурс (використані           
імена та прізвища інших осіб тощо), 
4.4. Неправильна електронна адреса, або адреса створена на ресурсі, що заборонений в Україні 
4.5. Відсутність на особистій співбесіді у призначений час 
4.6. За власним бажанням апліканта. 
 

5. Повідомлення про кваліфікацію до наступних етапів Конкурсу  
5.1. Аплікант, який виконав усі вимоги подачі електронної заявки та пройшов онлайн-тестування            
(якщо цього вимагає відповідна освітня програма), кваліфікується до участі у наступному           
академічному етапі.  
5.2. У випадку, якщо Аплікант не кваліфікується до другого етапу, він також отримує листа з               
відповідною інформацією не пізніше, ніж 26 березня 2021 року.  
5.3. Повідомлення про успішну кваліфікацію Аплікант отримує на свою особисту скриньку, яку            
він вказав при подачі електронної заявки, не пізніше, ніж 26 березня 2021 року. 
5.4. Якщо Аплікант не отримав листа з підтвердженням участі у наступних етапах або ж              
повідомлення про те, що Аплікант не кваліфікується до наступних етапів, він може звернутися             
до відділу рекрутингу абітурієнтів (на електронну скриньку vstup@ucu.edu.ua) із запитом не           
пізніше, ніж 18:00 28 березня 2021. 
5.5. У повідомленні про кваліфікацію до наступного академічного етапу Аплікант отримує           
інформацію щодо другого етапу та умов його проходження.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РОЗДІЛ 2. Виконання письмових завдань на запропоновану тематику  



 
До участі в другому етапі запрошуються кандидати за результатами розгляду електронної заявки            
та онлайн-тестування на участь у Конкурсі. Другий етап відбувається у період з 3 до 17 квітня                
2021 року. Програму письмових завдань та їх тип розробляє кожна освітня програма відповідно             
до очікуваного профілю вступника. 
 

1. Порядок повідомлення аплікантів про умови проведення другого етапу  
1.1. Аплікант, який пройшов у другий етап Конкурсу, отримує інформацію щодо проведення            
другого етапу на електронну скриньку не пізніше, ніж 18:00 26 березня 2021. 
1.2. Лист Аплікант отримує від електронної скриньки Відділу рекрутингу абітурієнтів          
vstup@ucu.edu.ua  
1.3. Детальніша інформація, яку отримує Аплікант щодо другого етапу, включає в себе дату та              
час проведення другого етапу, посилання на зустріч (у форматі zoom/google meet/microsoft           
teams). 
1.4. Якщо Аплікант не проходив онлайн-тестування на першому етапі на платформі           
open.ucu.edu.ua (освітня програма на яку він аплікувався не потребувала онлайн-тестування), то у            
листі про деталі другого етапу він також отримує інструкцію реєстрації на онлайн-платформу            
open.ucu.edu.ua 
1.5. Якщо Аплікант не отримав листа з детальнішою інформацією про умови проведення            
другого етапу участі він може звернутися до відділу рекрутингу абітурієнтів із запитом не             
пізніше, ніж 18:00 30 березня 2021 року на електронну скриньку vstup@ucu.edu.ua 
 

2. Умови проведення другого етапу 
2.1. Другий етап Конкурсу відбувається у період з 3 до 17 квітня 2021 року. 
2.2. Кожна освітня програма самостійно обирає дату проведення другого етапу та повідомляє про             
це відділ рекрутингу абітурієнтів до 26 березня 2021.  
2.3. Другий етап передбачає написання есе/вирішення кейсів/розв’язання задач в залежності від           
профілю освітньої програми. 
2.4. Виконання письмових завдань з кожного предмету триває не більше, ніж дві астрономічні             
години (120 хвилин).  
2.5. Для проходження другого етапу кожному Апліканту потрібно мати доступ до однієї із             
онлайн-платформ (zoom/google meet/microsoft teams), текстового редактора (Microsoft       
Word/Pages/Google documents) та браузера.  
2.6. Другий етап передбачає присутність кожного Апліканта у визначений час на           
онлайн-платформі (zoom/google meet/microsoft teams) із ввімкненою відеокамерою.  
2.7. Кожен Аплікант отримує завдання на онлайн-платформі open.ucu.edu.ua у відповідний час,           
коли розпочинається другий етап на відповідній освітній програмі.  
2.8. Кожен Аплікант виконує письмове завдання у текстовому редакторі на особистому пристрої            
та має зберегти його у форматі .pdf або .doc/docx з відповідною назвою файлу “персональний код               
учасника_освітня програма” або ж надати правильні відповіді безпосередньо у завданнях на           
онлайн-платформі “Відкриті курси УКУ”. (на рішення освітньої програми).  
2.9. У текстовому документі, у якому Аплікант виконує письмове завдання, він має вказати свій              
персональний код, отриманий при реєстрації на Конкурс (р.1 п. 3.3).  
2.10. Завдання Апліканта вважається виконаним, якщо він вчасно (до завершення тестування)           
здав/завершив його у відповідному форматі на онлайн-платформі  “Відкриті курси УКУ”. 
2.11. На кожному тестуванні присутні представники відділу рекрутингу абітурієнтів та          
відповідної освітньої програми.  
2.12. Якщо під час проходження другого етапу Конкурсу в Апліканта виникли технічні            
проблеми, він зобов’язаний повідомити про них не пізніше, ніж 30 хвилин після їх виникнення,              
надіславши відповідного листа на електронну скриньку vstup@ucu.edu.ua з темою листа          
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“Технічні проблеми на Конкурсі”, а також прикріпивши до листа знімок екрану (скріншот) з             
проблемою, що сталася.  
 

3. Оцінювання другого етапу Конкурсу  
3.1. Кожна освітня програма самостійно визначає розподіл балів між усіма етапами Конкурсу            
(онлайн-тестування, виконання письмових завдань, співбесіда та мотиваційний лист), проте         
максимальна сума балів має бути рівною 100 балів. (додаток №.)  
3.2. Освітня програма особисто визначає прохідний бал на кожному етапі Конкурсу. 
3.3. Відділ рекрутингу абітурієнтів передає пакет надісланих завдань кожній освітній програмі не            
пізніше, ніж два робочих дні після проведення другого етапу відповідною освітньою програмою.  
3.4. Освітня програма залучає до перевірки другого етапу Конкурсу працівників          
кафедри/деканату.  
3.5. Освітня програма надсилає результати (список аплікантів, які пройшли на третій етап та             
список аплікантів, які не отримали достатньої кількості балів) другого етапу відділу рекрутингу            
абітурієнтів не пізніше, ніж 26 квітня 2021.  
 

4. Умови дискваліфікації з Конкурсу на другому етапі  
4.1. Відсутність на другому етапі без поважної причини 
4.2. Якщо Аплікант не завантажив/завершив своєї роботи на онлайн-платформі “Відкриті курси           
УКУ” та не повідомив про технічну помилку протягом 30 хвилин після завершення тестування 
4.3. Якщо Аплікант не був присутній онлайн (у zoom/google meet/microsoft teams) під час             
виконання письмових завдань, то робота такого апліканта не підлягатиме перевірці та           
оцінюванню.  
4.4. Якщо Аплікант не вмикав відеокамеру під час виконання письмових завдань та не реагував              
на зауваження представників Університету, його робота не підлягатиме перевірці та          
оцінюванню.  
4.5. Порушення правил академічної доброчесності,  
 

5. Порядок повідомлення аплікантів про результати другого етапу  
5.1. Кожен Аплікант, який кваліфікувався до другого етапу Конкурсу отримує лист з посиланням             
на сторінку сайту vstup.ucu.edu.ua не пізніше, ніж 28 квітня 2021.  
5.2. На сайті Вступ УКУ відділ рекрутингу абітурієнтів публікує таблицю результатів другого            
етапу.  
5.3. У таблиці результатів на сайті Вступ УКУ публікуються персональні коди аплікантів, бали             
та статус апліканта “пройшов/не пройшов”.  
5.4. Освітня програма не надає розгорнутих відповідей щодо постановки, розв’язку чи відповіді            
конкретного завдання.  
5.5. Якщо Аплікант не отримав листа з посиланням на сторінку сайту vstup.ucu.edu.ua він може              
звернутися до відділу рекрутингу абітурієнтів (на електронну скриньку vstup@ucu.edu.ua) із          
запитом не пізніше, ніж 18:00 30 квітня 2021. 
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РОЗДІЛ 3.  Співбесіда  
 
На співбесіду запрошують кандидатів, відібраних за результатами другого етапу Конкурсу.          
Співбесіди проводяться у період з 15 травня до 15 червня. Дати співбесід визначає освітня              
програма. Апліканти, які пройшли у третій етап мають прикріпити мотиваційний лист на            
електронній платформі open.ucu. edu.ua у відповідному для цього полі до 18:00 15 травня 2021              
року.  
 

1. Порядок повідомлення аплікантів про умови проведення третього етапу (співбесіда) 
1.1. Аплікант, який пройшов у третій етап Конкурсу, отримує інформацію щодо проведення            
другого етапу на електронну скриньку не пізніше, ніж 18:00 28 квітня 2021. 
1.2. Лист аплікант отримує від електронної скриньки Відділу рекрутингу абітурієнтів          
vstup@ucu.edu.ua  
1.3. У листі Аплікант отримує посилання на онлайн-платформу, на якій він має обрати зручний              
для себе час для проходження співбесіди на освітній програмі, а також інформацію про вимоги              
написання мотиваційного листа. 
1.5. Учасник Конкурсу має обрати дату та час співбесіди не пізніше, ніж 18:00 7 травня 2021.  
1.6. Аплікант, який обрав дати та час співбесіди, отримує інформаційний лист з посиланням на              
платформу, на якій відбуватиметься співбесіда, не пізніше, ніж за 2 дні до початку співбесіди.  
1.7. Якщо Аплікант не отримав листа з детальнішою інформацією про умови проведення            
третього етапу участі він може звернутися до відділу рекрутингу абітурієнтів із запитом не             
пізніше, ніж 18:00 30 квітня 2021 року на електронну скриньку vstup@ucu.edu.ua 
 

2. Умови проведення третього етапу 
2.1. Освітні програми самостійно визначають дати проведення співбесід, але не раніше, ніж 15             
травня 2021 року та не пізніше, ніж 15 червня 2021 року. 
2.2. У дні визначені УЦОЯО для проведення ЗНО співбесіди на стипендійному конкурсі не             
відбуваються.  
2.3. Кожна освітня програма узгоджує дату співбесід з відділом рекрутингу абітурієнтів не            
пізніше ніж 20 квітня 2021, щоб уникнути перетинів зі співбесідами на інших освітніх програмах.  
2.4. Керівники програм (або відповідальні особи від освітніх програм) мають повідомити усіх            
членів комісії про дати проведення співбесіди не пізніше, ніж 25 квітня 2020 року.  
2.5. Аплікант має обрати дату та час співбесіди не пізніше, ніж 18:00 7 травня 2021.  
2.6. Співбесіду проводить та оцінює Комісія, яка затверджується деканом відповідного          
факультету. Комісія складається з керівників програм, деканів факультетів,        
представників/викладачів освітньої програми, представників відділу рекрутингу абітурієнтів та        
представників Комісії з питань фінансової підтримки, а також інших представників, запрошених           
освітньою програмою. (див. Додаток 4)  
2.7. Співбесіда проводиться на одній із онлайн-платформ (zoom/google meet/microsoft teams) і           
триває не більше, ніж 20 хвилин.  
 

3. Оцінювання третього етапу  
3.1. Члени комісії мають на меті оцінити мотивацію Апліканта (зокрема і мотиваційний лист)             
щодо вступу на конкретну освітню програму, дізнатися більше про його досягнення та плани, а              
також зрозуміти його знайомство з конкретною освітньою програмою.  
3.2. Кожен член комісії, яка проводить співбесіду має право оцінити Апліканта. 
3.3. Після завершення усіх співбесід на освітній програмі, освітня програма формує список            
Аплікантів, які отримують рекомендацію на отримання академічно-соціальної стипендії        
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(кількість рекомендацій дорівнює кількості стипендій на освітній програмі) та список          
очікування. 
3.4. Освітня програма передає підсумкові результати Конкурсу у відділ рекрутингу абітурієнтів           
не пізніше, ніж 25 червня 2021 року.  
3.5. За результатами розгляду електронної заявки і онлайн-тестування (за рішенням освітньої           
програми), виконання письмового завдання і співбесіди, а також на основі рекомендацій Вчених            
рад факультетів Благодійний фонд УКУ приймає остаточне рішення щодо визначення списку           
кандидатів на отримання академічно-соціальної стипендії.  
 

4. Умови дискваліфікації з Конкурсу на третьому етапі  
4.1. Відсутність на третьому етапі без поважної причини 
 

5. Порядок повідомлення аплікантів про результати третього етапу  
5.1. Кожен Аплікант, який був кваліфікований до третього етапу Конкурсу отримує лист з             
посиланням на сторінку сайту Вступ УКУ не пізніше, ніж 30 червня 2021.  
5.2. На сайті Вступ УКУ відділ рекрутингу абітурієнтів публікує таблицю результатів третього            
етапу.  
5.3. У таблиці результатів на сайті Вступ УКУ публікуються персональні коди аплікантів, бали             
та статус Апліканта “рекомендований/список очікування/не пройшов”.  
5.4. Якщо Аплікант не отримав листа з посиланням на сторінку сайту vstup.ucu.edu.ua він може              
звернутися до відділу рекрутингу абітурієнтів (на електронну скриньку vstup@ucu.edu.ua) із          
запитом не пізніше, ніж 18:00 5 липня 2021. 
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Вимоги до мотиваційного листа  
Апліканти, які були кваліфіковані до третього етапу мають прикріпити мотиваційний лист на            
електронній платформі open.ucu.edu.ua у відповідному для цього полі до 18:00 7 травня 2021             
року.  
Освітня програма обирає одну тему з цього переліку та пропонує її учасникам конкурсу (у              
запрошенні на третій етап).  
Обсяг листа - 500-700 слів.  
Лист має бути сформований у форматі .pdf (написаний у текстовому редакторі Microsoft            
Word/Pages/тощо 12 кеглем, Times New Roman, міжрядковий інтервал - 1.5).  
 
Перелік тем для мотиваційних листів 
1. Поділіться вашим розумінням місії УКУ. Як ви розумієте християнську традицію? Які           

якості уособлює провідник суспільства? Що означає “служити” в сучасному світі? Як це            
лягає у заклик прослави Бога? 

2. Одними із гасел нашого університету є “Свідчити. Служити. Спілкуватись.” Як ви           
розумієте кожен з цих елементів? Чим саме можна наповнити кожне із цих “С”? Можливо              
це гасло перегукується з вашим особистим досвідом - поділіться ним. 

3. Уроки, які ми черпаємо з наших невдач, можуть бути важливими для майбутнього успіху.             
Поділіться історією, коли Ви зазнали невдачі у чомусь. Як це вплинуло на Вас? Що Ви               
почерпнули з цього досвіду, що може Вам згодитися під час навчання в Університеті чи у               
подальшому житті? 

4. Опишіть проблему, яку Ви розв’язали чи прагнете розв’язати. Це може бути           
інтелектуальний виклик, дослідницьке питання, етична дилема – все, на чому Вам справді            
залежить. Поясність її важливість для Вас і які кроки Ви зробили чи плануєте зробити,              
щоб знайти розв’язок цієї проблеми. 

5. Опишіть Ваше досягнення чи подію, яка стала для Вас маркером дорослішання,           
характерним для Вашої культури, спільноти чи сім’ї. Яку пораду Ви хотіли би дати             
своєму молодшому братові/сестрі чи товаришеві на основі здобутого досвіду? 

6. Яку роль віра, духовність або релігійність відіграють у формуванні цінностей та           
моральних засад? Розкажіть історію зі свого життя, яка ілюструє Ваш моральний характер            
чи яка допомогла його сформувати. 

7. Поділіться історією, де Ви зробили щось важливе і істотне для інших, де добробут іншої              
людини був головною ціллю Ваших дій. Чи змінило це Ваше сприйняття Бога, світу,             
себе? Поділіться цим досвідом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
РОЗДІЛ 4. Подача документів у Приймальну комісію  
 
4.1. Участь у Конкурсі та/або присутність в списку рекомендованих на стипендію або в списку              
очікування на рекомендацію академічно-соціальної стипендії не є підставою для допуску          
абітурієнта до участі в конкурсі для вступу в УКУ.  
4.2. Подання електронної заявки на участь в Конкурсі чи перемога у Конкурсі не дає права на                
зарахування студента в Університет. Для зарахування абітурієнт має бути рекомендованим до           
вступу до Університету згідно з Правилами прийому в УКУ та виконати всі вимоги рекомендації              
до зарахування.  
 
4.3. Окрім реєстрації на Конкурс та проходження етапів Конкурсу (січень-червень 2021),           
вступник має подати електронну заяву на вступ через свій електронний кабінет в системі ЄДЕБО              
(липень 2021). А також при отриманні рекомендації на зарахування в період вступних хвиль             
відповідно до умов цих хвиль, що прописані у Правилах прийому УКУ, подати оригінали             
документів у Приймальну комісію УКУ.  
4.3.1. Якщо абітурієнта, який претендує на отримання академічно-соціальної стипендії,         
рекомендовано до зарахування в УКУ в одній із хвиль, то він/вона має подати оригінали              
документів у Приймальну комісію до завершення відповідної вступної хвилі.  
4.3.2. Якщо абітурієнт, який претендує на отримання академічно-соціальної стипендії, був          
рекомендований до зарахування у одній із вступних хвиль та не подав документи відповідно до              
умов цих хвиль, після їх завершення втрачає можливість отримати академічно-соціальну          
стипендію.  
 
4.4. Після подачі електронної заяви через кабінет в системі ЄДЕБО, прізвище вступника            
публікується у рейтинговому списку відповідної освітньої програми з позначкою         
“академічно-соціальна” або “список очікування на академічно-соціальну” у колонці “Стипендія”         
на офіційному веб-сайті Університету. 
 
4.4.1. Якщо вступник, який був в основному списку рекомендованих на отримання           
академічно-соціальної стипендії, не подав електронну заяву через кабінет в системі ЄДЕБО до            
завершення терміну прийому електронних заяв та документів (відповідно до Правил прийому           
УКУ), він втрачає право на отримання такої стипендії. Відповідно така рекомендація надається            
наступному вступнику зі списку очікування (за умови, що цей вступник також подав електронну             
заяву у відповідний термін).  
4.4.2. Якщо вступник, який був в основному списку рекомендованих на отримання           
академічно-соціальної стипендії та подав електронну заяву через кабінет в системі ЄДЕБО, не            
має достатньо балів ЗНО відповідно до критеріїв отримання такої стипендії, то такий вступник             
втрачає право на отримання академічно-соціальної стипендії. Відповідно, така рекомендація         
надається наступному вступнику з числа резервного списку (за умови, що цей вступник також             
подав електронну заяву та має відповідні результати ЗНО).  
4.4.3. Якщо вступник, який був в основному списку рекомендованих на отримання           
академічно-соціальної стипендії та подав електронну заяву через кабінет в системі ЄДЕБО до            
завершення прийому таких заяв (відповідно до Правил прийому УКУ), проте не виконав усіх             
вимог до зарахування у відповідній вступній хвилі, у якій він був рекомендований до             
зарахування, він (вона) втрачає право на отримання такої стипендії. Відповідно, така           
рекомендація надається наступному вступнику з резервного списку (за умови, що цей вступник            
також подав електронну заяву, його бали ЗНО відповідають вимогам отримання          
академічно-соціальної стипендії).  



4.4.4. Якщо абітурієнт, який претендує на отримання академічно-соціальної стипендії, був          
рекомендований до зарахування у певній вступній хвилі та не подав документи відповідно до             
умов цих хвиль, після їх завершення він втрачає можливість отримати таку стипендію.  
 
4.5. Абітурієнт може подавати електронну заявку як на академічно-соціальну, так і соціальну            
стипендію (за умови відповідності соціальним критеріям). Залежно від результатів відбору,          
кандидат може отримувати лише академічно-соціальну або соціальну стипендію (принцип         
«або-або»).  
 
 
РОЗДІЛ 5. Інше 
 
5.1. Перелік причин, з яких учасники Конкурсу можуть бути відсутні на другому чи             
третьому етапі (за умови, що проходитимуть його у інший час)  

- участь у програмі обміну майбутніх лідерів FLEX та інших програм обміну; 
- участь у міжнародних конкурсах/змаганнях/програмах, а також відбірково-тренувальних       

зборах за умови надання офіційного документу, що її підтверджує;  
- перебування на стаціонарному та амбулаторному лікуванні за умови надання офіційного          

документу з місця проходження лікування.  
У такому випадку кожна освітня програма призначає дату для проведення повторного другого            
або третього етапу. Інформацію про це учасники отримують на електронні скриньки, які вони             
вказали при реєстрації на Конкурс.  
 
5.2. Відповідальність за умови проведення, надання коректної інформації та оприлюднення          
коректних даних несе відділ рекрутингу абітурієнтів та керівник відповідної освітньої програми           
(див. Додаток 2).  
 
Основні дати Конкурсу на отримання рекомендації для отримання академічно-соціальної 
стипендії 2021 
15 січня 18:00 - 15 березня  23:59 - реєстрація на Конкурс та подача електронної заявки  
15 лютого 18:00 - 16 березня 23:59 - онлайн-тестування на порталі open.ucu.edu.ua (на розсуд              
освітньої програми) 
3 квітня, 10 квітня, 17 квітня - другий етап Конкурсу (виконання письмових завдань) 
7 травня 18:00 - останній день подачі мотиваційного листа (на онлайн-ресурсі open.ucu.edu.ua) 
15 квітня - 15 червня - проведення співбесід (третій етап) 
26 червня 18:00 - останній день подачі сертифікатів ЗНО із результатами в онлайн-форматі             
(інформаційні сторінки) (на онлайн-ресурсі open.ucu.edu.ua) 
до 30 червня - оголошення результатів Конкурсу та надання рекомендацій на отримання            
академічно-соціальної стипендії на сайті Вступ УКУ  
Липень-серпень - вступна кампанія (відповідно до дат у Правилах прийому в УКУ) 
 
 

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

