


КОНКУРС
на участь в програмах міжнародної 

студентської мобільності
(семестрове навчання за кордоном) 

у весняному семестрі 2019-2020 
навчального року

Дедлайн для подачі документів - 23 березня 2018 року, 23:59 год.



• навчання на одній зі стаціонарних навчальних програм УКУ;
• навчання на 2 - 5 курсах;
• чинний закордонний паспорт;
• середній навчальний бал не нижче 80, відсутність академічних заборгованостей;
• володіння іноземною (англійською, німецькою та ін.) мовою на рівні не нижче B2;
• підтвердження здатності навчатися на курсах з іноземною (англійською, німецькою та ін.) 

мовою викладання (письмове підтвердження про здобуття кредитів за щонайменше два 
курси з іноземною мовою викладання в УКУ / підтвердження зарахування на них; участь в 
літніх/зимових школах (окрім мовних); проходження онлайн-курсів на навчальних онлайн-
платформах (Coursera, Prometheus тощо);  

• активна участь в житті спільноти УКУ;
• рекомендація для семестрового навчання за кордоном від викладачів / наукових 

керівників, а також погодження від деканатів.

ВАЖЛИВО! Кожен студент УКУ має право на участь в програмі тільки один раз за цикл 
навчання (один раз – на бакалавраті, один раз – в магістратурі).

КРИТЕРІЇ УЧАСТІ В КОНКУРСІ:



1. заповнена Аплікаційна форма;
2. рекомендація від викладача / наукового керівника / керівника 

навчальної програми (надсилається рецензентом безпосередньо на 
електронну адресу Сектору міжнародних академічних зв’язків 
international@ucu.edu.uа);

3. CV у форматі Europass;
4. мотиваційний лист англійською мовою із роз’ясненням вибору 

закордонного університету (до 1 сторінки);
5. копія першої сторінки закордонного паспорта;
6. табель академічної успішності англійською мовою;
7. підтвердження про відвідування щонайменше двох навчальних курсів з 

іноземною (англійською, німецькою та ін.) мовою викладання (якщо це 
курси УКУ – достатньо виділити їх у табелі академічної успішності, в 
іншому випадку – надати сертифікати або скріншоти з особистого кабінету 
навчальної онлайн-платформи); ...

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ:

mailto:international@ucu.edu
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae


8. міжнародний сертифікат про рівень знання іноземної (англійської, 
німецької та ін.) мови (TOEFL чи IELTS) / сертифікат Літньої англомовної 
школи УКУ (ESS) за 2019 або 2018 роки / довідку від викладача іноземної 
мови в УКУ із визначеним рівнем володіння цією мовою.

УВАГА! Студенти, які мають сертифікати Літньої англомовної школи УКУ 
(ESS) за 2019 або 2018 роки, повинні звернутися до Центру сучасних 
іноземних мов УКУ та одержати підтвердження свого рівня англійської мови 
відповідно до балів, вказаних в сертифікаті. Для отримання відповідного 
підтвердження просимо зареєструватися до 18:00 год. п’ятниці, 11 жовтня 
2019 року.

Скановані копії документів необхідно надіслати одним файлом у 
визначеному порядку в форматі pdf на електронну адресу Сектору 
міжнародних академічних зв’язків: international@ucu.edu.ua. 
Дедлайн - 20 жовтня 2019 року, 23:59 год.

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ:

https://forms.gle/iVBuE9ERWPsSuhCF8
mailto:international@ucu.edu.ua


ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ:

До 20 жовтня 2019 р. - конкурс анкет учасників

Після 31 жовтня 2019 р. - Скайп-співбесіда із представниками 
університетів-партнерів (за бажанням університетів-партнерів).
ВАЖЛИВО! Перемога в Конкурсі, організованому Сектором 
міжнародних академічних зв’язків УКУ, не гарантує студентові 
участі у програмі академічної мобільності.
Остаточне рішення про зарахування студента на семестрове 
навчання приймає університет-партнер

21 - 25 жовтня 2019 р. - співбесіди іноземною мовою, 
до 30 жовтня 2019 р. - оголошення попередніх результатів



Розклад тестувань:
● 5 березня, 15:30 - 17:30
● 6 березня, 11:30 - 13:30                 комп’ютерний клас 002, вул. Свєнціцького, 17 
● 7 березня, 15:30 - 17:30

ВАЖЛИВО! 
1. Тестування відбувається в електронному режимі
2. Для проходження тестування необхідно бути залогованим у системі CMS УКУ
3. На тестування необхідно приходити зі своїми навушниками

Структура тесту:
● аудіювання (listening);
● читання (reading);
● використання англійської мови (use of English);
● письмо (writing) - есе (140-190 слів) на визначену тематику.

Тривалість тесту - 1 год. 30 хв.

Необхідна попередня реєстрація: https://goo.gl/forms/8Uur0fI8uoMqrVay2

ПІДГОТОВКА ТА ЗВІТНІСТЬ:

Листопад - грудень 2019: 
1. проведення орієнтаційної сесії для студентів, 

рекомендованих для участі в програмах 
академічної мобільності;

2. оформлення документів. Сектор міжнародних академічних зв’язків 
надає інституційну та консультаційну допомогу

Важливо! 
Участь в орієнтаційній сесії є обов’язковою.
Участь у програмі академічної мобільності зобов’язує 
студента до звітування (під час мобільності та після 
повернення додому). Різні форми звітності будуть 
презентовані під час орієнтаційної сесії.

https://goo.gl/forms/8Uur0fI8uoMqrVay2


НАПРЯМКИ СПІВПРАЦІ 
З УНІВЕРСИТЕТАМИ-ПАРТНЕРАМИ:

Erasmus+ - програма ЄС на період 2014-2020 рр., 
що підтримує проекти співпраці, партнерства, 
заходи і мобільність у сфері освіти, професійної 
підготовки, молоді та спорту

1. Фінансування (стипендія) в розмірі орієнтовно 800 євро/місяць на 
період від трьох до п’яти місяців, за рахунок якого покриваються такі обов’
язкові витрати:
● проживання;
● харчування;
● медичне страхування;
● інші особисті витрати.

2.   Фінансування для покриття транспортних витрат (travel grant) в розмірі 
орієнтовно 275 євро (розраховується залежно від відстані до країни 
призначення)

http://erasmusplus.org.ua/


НАПРЯМКИ СПІВПРАЦІ 
З УНІВЕРСИТЕТАМИ-ПАРТНЕРАМИ:

Академічна мобільність в рамках програм двосторонньої 
співпраці (міжінституційних угод)

FUCE -  Федерація європейських католицьких університетів 
(The Federation of European Catholic Universities):
● щорічно - одна стипендія для УКУ (Львівська Духовна Семінарія 

Святого Духа);
● фінансування (стипендія) в розмірі орієнтовно 600 євро/місяць 

на період чотири/п’ять місяців, за рахунок якого покриваються 
обов’язкові витрати на проживання, харчування, медичне 
страхування та інші потреби

https://www.unamur.be/fuce/membres


1. Академічна мобільність в рамках програми Erasmus+:
● Tilburg University, The Netherlands
● European University Viadrina, Germany
● Istanbul Bilgi University, Turkey
● Technical University Chemnitz, Germany
● LCC International University, Lithuania
● Aristotle University of Thessaloniki, Greece
● University of Malta, Malta
● Palacky University Olomouc, Czech Republic
● Jesuit University Ignatianum in Krakow, Poland
● Thomas More College, Belgium
● Charles University, Czech Republic
● University of Wuerzburg, Germany
● Vytautas Magnus University, Lithuania
● Tallinn Health Care College, Estonia

УНІВЕРСИТЕТИ-ПАРТНЕРИ УКУ:



Навчальні програми: Психологія / Соціальна робота

Навчальний рівень: бакалаври, починаючи з 2 курсу

Кількість стипендій: 2 х 4 місяці 

Період навчання: зимовий семестр 2020/2021 (07.01. – 30.04.2021)

Умови програми: Проживання у канадській родині українського 
походження. Студентам надається стипендія в розмірі 20 канадських дол./день.
Активне залучення до соціальних проектів спільноти.

* Особливі вимоги: сертифікат про здачу тесту TOEFL або IELTS із визначеною мінімальною 
кількістю отриманих балів: TOEFL (Paper based: 550 (no component score less than 50); 
Computer based: 213 (no component score less than 17); Internet based: 80 (no component score 
less than 19)), IELTS (6.5 (no individual score less than 6.0)).
ВАЖЛИВО! Дійсний результат тесту TOEFL або IELTS буде перевагою в процесі конкурсного 
відбору для семестрового навчання у St. Mary’s University.

Детально про університет тут

ST. MARY’S UNIVERSITY,
CANADA

https://www.stmu.ca/international-student-admission/


Навчальні програми: Artes Liberales

Навчальний рівень: бакалаври, починаючи з 2 курсу

Кількість стипендій: 2 х 3 місяці на рік (одна стипендія - для студентів програми “Історія”, одна 
- для студентів програм “Філологія” та “Культурологія”) 

Період навчання: перший триместр 2020/2021 (28.09.2020 – 18.12.2020) 

Умови програми: угода про співпрацю між УКУ та УКЛ скасовує оплату за навчання для 
студентів УКУ та відкриває для них доступ до всіх ресурсів УКЛ.

Студентам надається стипендія в розмірі 2 200 євро на особу, 
за рахунок якої покриваються витрати на проживання в 
гуртожитку УКЛ, харчування, транспортні витрати, а також 
витрати на оформлення візи.

Детально про університет тут

UNIVERSITY COLLEGE LONDON,
GREAT BRITAIN

https://www.ucl.ac.uk/prospective-students/international/


Сектор міжнародних академічних зв’язків
Центр Митрополита Андрея Шептицького, кім. 514
Контактна особа: Христина Синюта, керівник програм міжнародної 
академічної мобільності
Години для консультацій: щодня з 14:00 до 16:00

Facebook: 
Web: 

Веб-сторінка конкурсу

НАШІ КОНТАКТИ:

mailto:international@ucu.edu.ua
https://www.facebook.com/ucuintoffice/
http://international.ucu.edu.ua/
http://international.ucu.edu.ua/konkurs-na-uchast-v-programah-mizhnarodnoyi-studentskoyi-mobilnosti-u-vesnyanomu-semestri-2019-2020-navchalnogo-roku/


Дякуємо за увагу!


