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Магістри - Зголошення для отримання стипендій на 
навчання в УКУ 2022

Ім'я та прізвище Центр Абітурієнта УКУ

Номер телефону (+380) 970-153436

Email vstup@ucu.edu.ua

Посилання на Ваші соціальні мережі 
(Facebook, Instagram)

https://www.facebook.com/UCUadmission

Виберіть, будь ласка, Вашу область Львівська область

Тип населеного пункту Місто

Населений пункт Львів

У якій школі Ви навчаєтесь? УКУ

Чи Ви аплікуєтесь на академічно-
соціальну стипендію?

Так

Чи Ви аплікуєтесь на соціальну 
стипендію?

Так

Чи Ви аплікуєтесь на стипендію від 
факультету?

Так

На які програми Ви аплікуєтесь на 
стипендію від факультету?

Управління неприбутковими організаціями

Чи Ви бажаєте брати участь у 
формаційній програмі "Християнська 
духовність у постмодерній добі" з 
проживанням у Колегіумі на 2022-
2023 н.р.?

Так

Вкажіть, будь ласка, який внесок (у 
грн) за проживання в Колегіумі Ви 
готові оплатити 

10000
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Вкажіть Ваш рівень володіння 
іноземними мовами

Англійська

Вільно володію

Німецька

Розумію та трохи розмовляю

Іспанська

Не володію цією мовою

Французька

Не володію цією мовою

Польська

Розумію, не розмовляю

Що Ви любите робити у вільний час?

Опишіть детально, які у Вас хобі, чим зазвичай Ви займаєтеся у свій вільний час 
 

Вкажіть, будь ласка, країни, які Ви 
відвідали

Перерахуйте усі країни, у яких Ви були

Чи берете Ви участь у громадському 
житті?

Так

Якщо Ви берете участь в громадському житті, коротко опишіть ваш досвід волонтерства, 
участі в громадських організаціях, тощо

Який Ваш досвід громадського та волонтерського життя? 
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Опишіть Ваші досягнення за останні два роки

Які у Вас досягнення були за останні 2 роки? 
 

Про які студентські організації УКУ 
Ви знаєте?

Якщо Ви знаєте про діяльність студорганізацій УКУ - вкажіть
тут про це

Вкажіть соціальний/-і критерій/-ї, на 
підставі якого/-их Ви претендуєте на 
стипендію?

особи з сімей з невисоким рівнем доходу (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)

Обґрунтуйте детальніше Вашу соціальну потребу

Детально опишіть Вашу ситуацію та чому саме Вам УКУ має надати стипендію 
 
   
 

Зазначте кількість дітей у Вашій сім'ї 2
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Зазначте кількість неповнолітніх 
дітей у Вашій сім'ї (до 18-ти років)

1

Зазначте кількість рідних братів і/або 
сестер віку до 23 років, які 
навчаються у закладах вищої освіти 
(денна форма навчання)

1

Зазначте кількість членів сім'ї, з 
якими Ви проживаєте, включно з 
Вами 

4

Чи має Ваш батько/опікун постійне 
місце праці?

Так

Вкажіть місце праці та посаду 
Вашого батька/опікуна

Вкажіть місце праці та посаду Вашого батька/опікуна

Чи має Ваша мати/опікун постійне 
місце праці?

Так

Вкажіть місце праці та посаду Вашої 
матері/опікуна

Вкажіть місце праці та посаду Вашої матері/опікуна

Вкажіть середньомісячний дохід 
Вашої сім'ї

10000

Чи отримує Ваша сім'я субсидію на 
оплату комунальних послуг?

Ні

Чи отримує Ваша сім'я соціальну 
допомогу?

Так

Якщо Ваша сім'я отримує соціальну 
допомогу, вкажіть вид допомоги

вкажіть, який саме вид допомоги

Вкажіть, який внесок (у грн) за 
навчання Ви готові оплатити (за рік)

40000

Завантажте, будь ласка, скан 
паспорта/id-картки
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Завантажте, будь ласка, скан довідки 
про доходи сім'ї за останній рік 
(офіційні та неофіційні)

Звідки і як давно Ви дізналися про 
УКУ?

Звідки Ви дізналися про УКУ?

Погоджуюсь на подальшу обробку 
моїх даних

Так

Підтверджую своє ознайомлення з 
Політикою фінансової підтримки 
студентів УКУ

Так
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