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Загальна політика
Витрати Університету на навчання студента на стаціонарних бакалаврських і окремих
магістерських освітніх програмах Українського католицького університету в середньому
складають еквівалент 3300 доларів США на рік. Враховуючи економічні виклики в Україні,
багато студентів не можуть самотужки повністю покривати витрати на навчання.
Благодійний фонд УКУ (надалі – Фонд) створений університетом з метою надання
стипендійної підтримки студентам у вигляді повної або часткової оплати за навчання або
проживання у Колегіумі на перший та другий рік навчання за умови зарахування на формаційну
програму.
Крім того, всі студенти дипломних програм отримують певну знижку на харчування в
їдальнях УКУ (напр. у 2019-20 навчальному році розмір знижки у Трапезній УКУ в
університетському містечку на вул. Козельницькій становив 25%).
Кошти фонду зібрані у поточному році покривають надання стипендій у наступному
навчальному році. Фонд формується з благодійних внесків, які надходять від приватних
жертводавців з України та інших країн, а також через Українську католицьку освітню фундацію
в США, Канаді та Великобританії. При надходженні коштів до Фонду збирається інформація про
розмір отриманих коштів, умови жертводавця щодо студента-одержувача стипендії та умови
звітування.
Комісія з питань фінансової підтримки студентів УКУ (далі – Комісія), склад якої визначає
перший проректор УКУ і затверджує ректор своїм наказом, надає рекомендації Фонду щодо
надання стипендій (надалі - рекомендації) згідно з процедурою, що визначена цією політикою.
До складу Комісії входять перший проректор, проректор з науково-педагогічної роботи,
заступник першого проректора, декани факультетів, представник деканату студентського життя,
представник фінансового відділу, представник відділу рекрутингу абітурієнтів і представник
Уряду студентів УКУ. Завданням Комісії є відібрати кандидатів для надання рекомендацій на
отримання стипендій і забезпечити виконання політики фінансової підтримки студентів.
Кожен студент, який отримує стипендію у вигляді повної або часткової оплати за
навчання, зобов’язується виконувати місію УКУ та брати активну участь в науковому,
духовному і громадському житті. Умовою отримання будь-якої стипендії є підписання і
дотримання студентом умов Меморандуму про участь у благодійній програмі Фонду (надалі –
Меморандум).
Комісія через представника Фонду повідомляє жертводавців про кандидатів,
рекомендованих для отримання стипендії. Подальша комунікація між студентом і жертводавцем,
яка включає написання подячного листа, привітальних листівок з нагоди Різдва і Великодня,
короткого підсумку про академічні успіхи за рік та ін., здійснюється через представника Фонду.
Кількість стипендій залежить від фінансової спроможності Фонду і визначається на основі
рекомендацій від УКУ.
Усі студенти, які отримують стипендії у вигляді оплати за навчання в УКУ, на запит
Університету долучаються до служіння на кампусі в УКУ, присвячуючи волонтерству 20 год у
семестр у відділах чи підрозділах УКУ, або на факультетах.
Студент, який отримував академічну стипендію у вигляді оплати за навчання, мав
перерву у навчанні у зв'язку із академічною відпусткою, до початку семестру, з якого
продовжуватиме навчання, може подавати заяву до Комісії з питань фінансової підтримки
студентів УКУ з проханням про надання рекомендації для отримання стипендії. До заяви слід
долучити Звіт за попередній період про виконання місії УКУ та дотримання умов, зазначених у
Меморандумі про участь у благодійній програмі Фонду.

Студенти навчальних програм УКУ мають можливість отримати рекомендації для
отримання стипендії у вигляді оплати за навчання згідно з процедурою, що визначається
додатками до цієї Політики.
Існують такі види стипендій, які надаються Фондом:
- академічно-соціальна стипендія;
- соціальна стипендія;
- стипендія від факультету;
- академічна стипендія.
Комісія може рекомендувати студента для надання інших форм фінансової підтримки: позика,
розтермінування оплати за навчання.
Абітурієнт може подавати електронну заявку як на академічно-соціальну, так і соціальну
стипендію (за умови відповідності соціальним критеріям). Залежно від результатів відбору,
рекомендований на отримання стипендії кандидат може отримувати лише академічно-соціальну
або соціальну стипендію (принцип «або-або»).

РОЗДІЛ 1. СТИПЕНДІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА БАКАЛАВРСЬКІ ПРОГРАМИ У 2021 р.
1.

Академічно-соціальна стипендія

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 академічно-соціальна стипендія покриває 100% розміру оплати за 1-ий рік навчання,
100% – за 2-ий (за умови виконання вимог отримання стипендії).
Для вступників на бакалаврські освітні програми академічно-соціальна стипендія покриває
проживання у Колегіумі на перший та другий рік навчання за умови зарахування на формаційну
програму.
Для отримання рекомендацій для отримання академічно-соціальної стипендії кандидат
проходить декілька етапів конкурсного відбору серед абітурієнтів бакалаврських програм.
Детальніше про правила конкурсу у Додатку № 1 до цієї Політики Положення про конкурс на
отримання рекомендацій для отримання академічно-соціальної стипендії в УКУ 2021 року.
Критерії рекомендацій для отримання стипендій:
Щоб отримати рекомендацію для академічно-соціальної стипендії абітурієнт повинен
відповідати двом критеріям:
1) академічний - 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;
2) соціальний.
На отримання рекомендації для отримання академічно-соціальної стипендії можуть
претендувати абітурієнти, які належать до однієї з таких 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;
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
відповідність певному соціальному критерію.
Абітурієнт у електронній заявці має подати скани документів, які підтверджують його
соціальний статус, а також обов’язково - скан id-картки/паспорта, довідку про склад сім’ї та
довідку про доходи батьків/опікунів з місць їх роботи за останній рік.

Умови рекомендацій для отримання стипендії:
● заповнити та надіслати електронну заявку на отримання стипендії;
● пройти три етапи конкурсного відбору;
● досягати високих показників ЗНО, результатів вступних іспитів (для абітурієнтів, які
вступають за особливими умовами);
● підписати і дотримуватися Меморандуму.
Умови збереження стипендії:
При досягненні високих показників у навчанні – середній бал 85/100 і вище за підсумками
попереднього навчального року і за умови неотримання талону на перездачу заліку чи екзамену
(крім поважних причин), виконання місії УКУ і участі в науковому, духовному і громадському
житті, а також дотримання Меморандуму, студент може отримати рекомендацію для отримання
академічно-соціальної стипендії протягом наступного року навчання.
Студент, який претендує на рекомендацію на отримання академічно-соціальної стипендії на
другому році навчання повинен:
заповнити та надіслати електронну заявку на отримання стипендії;
вчасно подавати звіт про своє навчання та діяльність в Університеті;
періодично висловлювати подяку жертводавцям, які надали можливість навчатися на
програмі;
● подавати достовірну інформацію про академічні досягнення і матеріальні потреби.
●
●
●

УВАГА!
Студенти, які отримали при вступі рекомендацію на отримання академічно-соціальної
стипендії, при переведенні на іншу освітню програму не зберігають своєї стипендії (крім
програми Artes Liberales після 1 року навчання при переведенні на іншу освітню програму
в межах Artes Liberales).
Після визначення кандидатів на отримання академічно-соціальної стипендії Комісія передає
інформацію у Фонд для опрацювання та остаточного погодження. Фонд приймає рішення про
надання стипендій у вигляді оплати за навчання.
1.2. Соціальна стипендія
Отримати рекомендації на соціальні стипендії можуть вступники на бакалаврські освітні
програми, які перебувають у скрутному матеріальному становищі, не мають можливості
самостійно оплатити навчання і не можуть заробити всі необхідні кошти власною працею.
Для вступників на бакалаврські освітні програми конкурсний бал, що формується з 3-х
сертифікатів ЗНО, середнього балу атестата, балів за особливі успіхи, повинен становити не
менше 175/200 балів.
Соціальна стипендія надається на один рік. Для вступників на бакалаврські освітні програми
соціальна стипендія може покривати від 30% до 100% розміру оплати за один рік навчання та
може частково (до 50%) покривати вартість проживання у Колегіумі за умови зарахування на
формаційну програму.
Для отримання рекомендацій для соціальної стипендії кандидат проходить відбір серед
абітурієнтів бакалаврських програм. Детальніше про правила конкурсу у Додатку №2 до цієї

Політики Положення про отримання рекомендацій для отримання соціальної стипендії в
УКУ 2021 року.
На отримання рекомендації для отримання соціальної стипендії можуть претендувати
абітурієнти, які належать до однієї з категорій (соціальна складова):
1) сироти, чи діти, позбавлені батьківського піклування віком до 23 років включно;
2) напівсироти до 23 років включно;
3) особи з інвалідністю 1 і 2 груп;
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 абітурієнтом документах.
Абітурієнт повинен надати достатній перелік документів для того, щоб комісія могла визначити
відповідність певному соціальномукритерію.
Абітурієнт у електронній заявці має подати скани документів, які підтверджують його
соціальний статус, а також обов’язково - скан id-картки/паспорта, довідку про склад сім’ї та
довідку про доходи батьків/опікунів з місць їх роботи за останній рік.
Комісія рекомендує кандидатів на отримання соціальної стипендії та надає відповідну
інформацію Фонду. Згідно рішення Правління Фонду встановлюється розмір стипендії у вигляді
оплати за навчання залежно від гостроти матеріальної потреби вступника і наявності доступних
коштів. Соціальні стипендії можуть надаватися нерівномірно між освітніми програмами залежно
від гостроти матеріальних потреб та академічної успішності вступників. Кожен кандидат на
отримання рекомендацій для отримання соціальної стипендії повинен подати розширене
обґрунтування матеріального становища і потреби в отриманні стипендії з наданням всієї
доступної підтверджувальної інформації.
Умови надання рекомендації для отримання соціальної стипендії:
● заповнити і надіслати електронну заявку на отримання соціальної стипендії до 15 березня
2021 року;
● у заявці подати розширене обґрунтування потреби в отриманні стипендії;
● до заявки додати документи, які підтверджують соціальний критерій вказаний
вступником;
● пройти співбесіду;
● досягати високих показників ЗНО;
● подати достовірну інформацію про академічні досягнення і матеріальні потреби;
● підписати і дотримуватися Меморандуму.

1.3. Стипендія від факультету.

Щоб здобути рекомендацію для отримання стипендії від факультету абітурієнт повинен
відповідати критеріям, які встановлені програмою/факультетом та визначені у Додатку №3 до
цієї Політики.
Стипендія від факультету надається на перший рік навчання на обраній бакалаврській програмі і
може покривати від 30% до 100% розміру оплати за 1-ий рік навчання.
Умови отримання рекомендації на отримання стипендії від факультету:
● заповнити і надіслати електронну заявку на отримання стипендії від факультету до 18
липня 2021 року;
● пройти співбесіду;
● досягати високих показників ЗНО;
● подати достовірну інформацію про академічні досягнення і матеріальні потреби;
● наявність сертифікатів ЗНО, встановлених програмою/факультетом для вступу на
освітню програму;
● дотримання критеріїв для абітурієнтів, встановлених програмами/факультетами;
● підписання Меморандуму.

