
РОЗДІЛ 1. СТИПЕНДІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА БАКАЛАВРСЬКІ ПРОГРАМИ У
2022 р.

Для отримання рекомендацій на отримання академічно-соціальної, соціальної та
факультетської стипендії необхідною умовою є подання сертифікатів ЗНО,
встановлених програмою/факультетом для вступу на освітню програму

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

Історія Українська мова та література
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
Математика
Іноземна мова

Право Українська мова та література
Історія України
Іноземна мова / Математика

Соціальна робота Українська мова та література
Математика
Іноземна мова

Психологія Українська мова та література
Математика
Біологія / Іноземна мова

Комп’ютерні науки Українська мова
Математика
Іноземна мова / Фізика / Хімія / Біологія /
Географія / Історія України

ІТ та бізнес аналітика Українська мова
Математика
Іноземна мова / Фізика / Хімія / Біологія /
Географія / Історія України



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 100% вартості участі у формаційній програмі та проживання в 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 2022 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 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 конкурсний відбір;
● 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. За рекомендацією Вченої ради факультету критерій може бути змінений.

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 отримання соціальної 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 повністю або частково покривати вартість участі у формаційній
програмі та проживання в Колегіумі за умови зарахування на формаційну програму.

Для отримання рекомендацій на отримання соціальної стипендії кандидат проходить
відбір серед абітурієнтів бакалаврських програм.

На отримання рекомендації для 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 соціальному критерію.

Абітурієнт у електронній заявці має подати скани документів, які підтверджують його
соціальний статус, а також обов’язково - скан id-картки/паспорта 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 з рішенням 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 з 21

січня 2022 року до 11 квітня 2022 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.

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 дати, встановленої факультетом/програмою;
● виконати умови конкурсу;
● мати високі показники 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.

Критерії для претендентів на отримання рекомендації на отримання стипендії від
факультету прикладних наук:

● Заповнення заявки  на отримання стипендії з 21 січня 2022 року до 11 квітня 2022
року

● Претендент(ка) є призером(кою) всеукраїнських та міжнародних конкурсів та
олімпіад;

● Претендент(ка) має підтверджену участь у соціальних та волонтерських проектах;



● Претендент(ка) є призером(кою) у спортивних та/чи музичних змаганнях;
● Високі результати зовнішнього незалежного оцінювання (мінімальний бал з

математики >=186);
● Мотиваційний лист, який демонструє вмотивованість навчання в Українському

католицькому університеті;
● Рекомендаційний лист від людини, яка може оцінити потенціал претендента(ки),

наприклад: вчитель математики, керівник гуртка, тренер команди, тощо.

За рівних умов перевага буде надаватись претендентам з-поза великих міст.

Критерії для претендентів на отримання рекомендації на отримання стипендії від
факультету наук про здоров’я:

Програма з соціальної роботи:

● Заповнення заявки  на отримання стипендії з 21 січня 2022 року до 10 липня 2022
року

● Вмотивованість до навчання саме на програмі з соціальної роботи УКУ та
розуміння соціальної галузі  (визначається за результатами співбесіди - 40%,
мотиваційний лист - 5%).

● Соціальна активність - участь у громадських, релігійних, спортивних, творчих
організаціях та/чи проєктах, волонтерська діяльність, наукова діяльність,
організація та участь у публічних заходах, конкурсах, турнірах, олімпіадах, робота
на користь громади (визначається за результатами співбесіди - 20%).

● Комунікабельність - вміння налагоджувати та підтримувати комунікацію, здатність
грамотно висловлювати власні думки та судження, наводити аргументи
(визначається за результатами співбесіди - 20%).

● Результати ЗНО (середній бал з конкурсних предметів за результатами ЗНО 175
балів і вище - 10%).

● Фінансова неспроможність оплатити вартість навчання/соціальний критерій - 5%.

Програма з психології:

● Заповнення заявки  на отримання стипендії з 21 січня 2022 року до 25 червня 2022
року

● Мотивація до навчання на програмі з психології та базові компетенції (розуміння
сфери роботи психолога, інтерес до внутрішньоособистісних та міжособистісних
процесів, аналітичні здібності, психологічна стійкість, комунікабельність, високий
освітній та культурний рівень) (співбесіда 40%, мотиваційний лист - 10%) = разом
50%.

● Соціальна активність (участь у громадських чи волонтерських проектах,
всеукраїнських та міжнародних конкурсах та олімпіадах,  тощо) - 30%.

● Результати ЗНО (середній бал з конкурсних предметів > 185) - 20%.



Критерії для претендентів на отримання рекомендації на отримання стипендії від
факультету суспільних наук:

Програма з соціології:

● Заповнення заявки  на отримання стипендії з 21 січня 2022 року до 11 квітня 2022
року

● Вмотивованість вступу саме на соціологію (визначатиметься за результатами
співбесіди (30%) + мотиваційний лист (20%) - разом 50%

● Результати ЗНО (мінімальний бал з профільного (математика) предмету 185,
середній бал з конкурсних предметів > 180) - 20%

● Як додатковий - претендент є призером всеукраїнських та міжнародних конкурсів
та олімпіад за попередні 2 роки - 30%

Програма з права УКУ:

● Заповнення заявки  на отримання стипендії з 21 січня 2022 року до 1 липня 2022
року

● Мотивованість вступника навчатися на програмі (оцінка мотиваційного листа (10%)
та співбесіди (30%)) - разом 40%

● Успішна позанавчальна активність/діяльність вступника за попередні 2 роки
(наприклад, вступник є призером всеукраїнських та міжнародних конкурсів та
олімпіад (будь-якого етапу); має підтверджену участь у громадських чи
волонтерських проектах; є призером у спортивних, музичних чи творчих
змаганнях/конкурсах тощо) - 40

● Високі результати навчання (середній бал з конкурсних предметів за результатами
ЗНО становить 185 балів і вище) - 20%

Програма Етика-Політика-Економіка:

● Заповнення заявки  на отримання стипендії з 21 січня 2022 року до 1 червня 2022
року

● Мотивованість вступника навчатися на програмі (оцінка мотиваційного листа (10%)
та співбесіди (30%)) - разом 40%

● Успішна позанавчальна активність/діяльність вступника за попередні 2 роки
(наприклад, вступник є призером всеукраїнських та міжнародних конкурсів та
олімпіад (будь-якого етапу); має підтверджену участь у громадських чи
волонтерських проектах; є призером у спортивних, музичних чи творчих
змаганнях/конкурсах тощо) - 40%

● Високі результати навчання (середній бал з конкурсних предметів за результатами
ЗНО становить 185 балів і вище) - 20%



Критерії для претендентів на отримання рекомендації на отримання стипендії від
гуманітарного факультету:

Історія, Культурологія, Філологія.

● Заповнення заявки  на отримання стипендії:
- на програму Artes Liberales: Історія з 21 січня 2022 року до 1 липня 2022

року
- на програму Artes Liberales: Культурологія з 21 січня 2022 року до 1

липня 2022 року
- на програму Artes Liberales: Філологія з 21 січня 2022 року до 10 червня

2022 року
● Результати зовнішнього незалежного оцінювання (мінімальний бал з профільного

предмету 185, середній бал з конкурсних предметів > 180);
● Участь в конкурсах і проєктах Гуманітарного факультету (Академія Artes Liberales,

перекладацький конкурс та ін.);
● Призові місця 2 і 3 туру всеукраїнських і міжнародних конкурсів та олімпіад;
● Публікації в періодиці чи інтернет-виданнях, власні проєкти, пов’язані з обраною

спеціальністю.
● Мотиваційний лист, який демонструє здатність претендента

самостійно/оригінально мислити, переконливо та грамотно викладати думки;
● На співбесіді претендент(ка) показує мотивацію, високий освітній і культурний

рівень.

Критерії для претендентів на отримання рекомендації на отримання стипендії від
філософсько-богословського факультету:

Підставами для розгляду кандидатів на отримання стипендії ФБФ повинні бути не менше
як три з наступних:

● Заповнення заявки  на отримання стипендії з 21 січня 2022 року до 1 червня 2022
року

● Претендент(ка) має середній бал ЗНО не менше 175
● Претендент(ка) має виразну мотивацію вивчати богослов’я (мотиваційний лист).
● Претендент(ка) має обгрунтовану соціальну потребу
● Претендент(ка) має рекомендацію свого пароха/духівника;
● Претендент(ка) є призером(кою) у спортивних та/чи музичних змагань;
● Претендент(ка) має досвід участі у церковному служінні чи проектах або є

учасником інших волонтерських проектів (письмове підтвердження від пароха або
керівника проекту).



Вступна стипендія

Отримати рекомендації на отримання вступної стипендії можуть вступники на окремі
бакалаврські освітні програми - богослов’я, соціальна робота, Artes Liberales: історія,
Artes Liberales: філологія, Artes Liberales: культурологія, психологія, соціологія.

Вступна стипендія надається на чотири роки. Для вступників на бакалаврські освітні
програми вступна стипендія може покривати від 35% до 65% вартості програми.

Умови отримання рекомендації на отримання вступної стипендії:
● Виконати вимоги до зарахування в УКУ (подати оригінали документів відповідно

до Правил прийому).
● При подачі оригіналів документів для вступу на відповідну програму УКУ подати у

Благодійний фонд заяву на отримання вступної стипендії.

Рекомендації на отримання вступної стипендії можуть отримати вступники на такі
програми:

Освітня програма % від загальної вартості

Богослов’я 65% від загальної вартості

Соціальна робота 65% від загальної вартості

Artes Liberales: Історія 55% від загальної вартості

Artes Liberales: Культурологія 50% від загальної вартості

Artes Liberales: Філологія 50% від загальної вартості

Психологія 40% від загальної вартості

Соціологія 35% від загальної вартості

Сума, визначена умовами стипендії, оплачуватиметься за навчання студента Благодійним
фондом УКУ після того, як студент здійснить свою частину оплати (за умови часткового
покриття вартості навчання самим студентом) згідно з термінами, зазначеними у договорі.

Також вступник, який отримав вступну стипендію, може претендувати на отримання
інших стипендій (академічно-соціальної, соціальної, факультетської) за умови подання
відповідних сертифікатів для вступу на відповідну освітню програму.




