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ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДБІР ДЛЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
СОЦІАЛЬНОЇ СТИПЕНДІЇ В УКУ 2021
Зміст
1. Порядок заповнення та подачі електронної заявки
2. Умови дискваліфікації
3. Порядок розгляду та верифікації електронних заявок
4. Порядок повідомлення аплікантів про результати відбору
5. Подача документів у Приймальну комісію
Від 15 січня до 15 березня 2021 року кандидати можуть заповнити електронну заявку для
отримання рекомендації для отримання соціальної стипендії. 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.
1. Порядок заповнення та подачі електронної заявки
1.1. Подати заявку для отримання рекомендації для отримання соціальної стипендії мають
право брати лише вступники на освітні програми Університету у 2021 році.
1.2. Електронну заявку розробляють представники відділу рекрутингу абітурієнтів,
Деканату студентського життя, фінансового відділу та юридичного відділу.
1.3. У електронній заявці формі особа, що подається на отримання рекомендації для
отримання стипендії (далі - Аплікант), подає персональні дані, досягнення (участь у
олімпіадах/конкурсах), його соціальне становище та мотивацію вибору університету.
1.4. Посилання на електронну заявку опубліковане на сайті Вступ УКУ.
1.5. 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.
1.6. 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.
1.7. 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 без права
зареєструватися ще раз.
1.8. Якість заповненої електронної заявки впливає на подальшу участь Апліканта у відборі
на отримання рекомендації для отримання соціальної стипендії.
1.9. В кінці електронної заявки Аплікант дає дозвіл на використання власних даних та
ставить позначку, що ознайомлений з Положенням про отримання рекомендацій для
отримання соціальної стипендії в УКУ 2021.
1.10. Після подачі електронної заявки Аплікант отримує лист-підтвердження про
отримання пакету документів.
2. Умови дискваліфікації з відбору для отримання рекомендацій на отримання
соціальної стипендії
2.1. Подання неповного пакету документів.
2.2. Відсутність відповіді на запити представників Університету.
2.3. Подання недостовірних або сфальшованих даних при реєстрації (використанні імені
та прізвища інших осіб тощо).
2.4. Неправильна електронна адреса, або адреса, створена на ресурсі, що заборонений в
Україні.
2.5. За власним бажанням апліканта.
3. Порядок 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 березня до 15 червня 2021.
3.3. Кожен Аплікант отримує персональний шифр учасника відбору. Інформацію про цей
шифр Аплікант отримує у листі з повідомленням про результати розгляду електронної
заявки (п.4.1)
3.4. За потреби представники деканату студентського життя, фінансового відділу,
юридичного відділу, відділу рекрутингу абітурієнтів можуть сконтактуватися з
аплікантами та провести співбесіду.
4. Порядок повідомлення аплікантів про результати відбору
4.1. Кожен Аплікант, який брав участь у відборі на отримання рекомендацій для
отримання соціальної стипендії, отримує лист з посиланням на сторінку сайту Вступ УКУ
не пізніше, ніж 30 червня 2021.
4.2. На сайті Вступ УКУ відділ рекрутингу абітурієнтів публікує таблицю результатів
відбору.
4.3. У таблиці результатів на сайті 
Вступ УКУ публікуються персональні коди аплікантів,
бали та статус Апліканта “рекомендований/не пройшов”.
4.4. 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.

5.

Подача документів у Приймальну комісію

5.1. Участь у відборі та/або присутність в списку рекомендованих на отримання соціальної
стипендії не є підставою для допуску абітурієнта до участі в конкурсі для вступу в УКУ.
5.2. Подання електронної заявки на участь у відборі чи перемога у відборі 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.
5.3. Окрім реєстрації для отримання рекомендації на отримання соціальної стипендії та
проходження відбору (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.
5.3.1. Якщо абітурієнта, який претендує на отримання 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.
5.3.2. Якщо абітурієнт, який претендує на отримання 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
соціальну стипендію.
5.4. Після подачі електронної заяви через кабінет в системі ЄДЕБО, прізвище вступника
публікується у рейтинговому списку відповідної освітньої програми з позначкою
“соціальна” у колонці “Стипендія” на офіційному веб-сайті Університету.
5.4.1. Якщо вступник, який був у списку рекомендованих на отримання 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.
5.4.2. Якщо вступник, який був у списку рекомендованих на отримання 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 соціальної стипендії.
5.4.3. Якщо вступник, який був у списку рекомендованих на отримання 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.

5.4.4. Якщо абітурієнт, який претендує на отримання 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.
5.5. 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»).

Основні дати відбору на отримання рекомендації для отримання соціальної стипендії
2021
15 лютого 18:00 - 15 березня 23:59 - подача електронної заявки
15 березня - 15 червня - проведення співбесід
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 відбору та надання рекомендацій на отримання
соціальної стипендії на сайті Вступ УКУ
Липень-серпень - вступна кампанія (відповідно до дат у Правилах прийому в УКУ)
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