
ПОЛІТИКА ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА БАКАЛАВРСЬКІ
ПРОГРАМИ УКУ 2023 РОКУ

Витрати Університету на навчання студента на стаціонарних бакалаврських і окремих
магістерських освітніх програмах Українського католицького університету в середньому
складають еквівалент 4200 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 за умови зарахування на формаційну програму.

Крім того, всі студенти дипломних програм отримують певну знижку на харчування в
їдальнях УКУ (напр. у 2022-23 навчальному році розмір знижки у Трапезній УКУ в
університетському містечку на вул. Козельницькій становить 50%).

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 стипендію від Благодійного фонду УКУ, повинні долучатися до
служіння, присвячуючи праці певну встановлену кількість годин за рік у відділах,
підрозділах, на факультетах або в інших соціальних проектах УКУ. Можлива також праця за
межами Університету, якщо вона спрямована на вирішення соціальної проблеми в громаді.

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:
-  стипендія від Університету (для вступників 2023)
-  академічно-соціальна стипендія (для вступників 2020, 2021, 2022);
-  соціальна стипендія;
-  стипендія від факультету  (для вступників 2021, 2022).

Комісія може рекомендувати студента для надання інших форм фінансової підтримки:
позика, розтермінування оплати за навчання.

Завдяки цільовій підтримці жертводавців Благодійний фонд Українського католицького
університету надає вступникам на бакалаврські програми у 2023 році стипендії на навчання .

Факультети та освітні програми Університету можуть надавати Стипендії від факультету,
попередньо провівши стипендійний конкурс. Якщо основним критерієм відбору на
факультетську стипендію є соціальний критерій, то факультет / освітня програма може
надавати Стипендії від факультету з числа тих абітурієнтів, які подалися на стипендійний
конкурс на отримання Стипендії від Університету. Якщо основним критерій є відмінний від
соціального, то факультет / освітня програма проводять окремий конкурс.

Що покриває стипендія?

Стипендія покриває від 25% до 100% вартості навчання на два роки (за умови дотримання
вимог збереження стипендії на 2 курс) відповідно до рішення Комісії з питань фінансової
підтримки студентів та Благодійного фонду УКУ.



Стипендія також може покривати від 0% до 100% вартість Формаційної програми в Колегіумі
за рішенням Комісії з питань фінансової підтримки та Благодійного фонду УКУ.

Хто може претендувати на отримання стипендії?

Усі вступники, які мають потребу у фінансовій підтримці від Університету та не мають
можливості самостійно оплатити вартість навчання.

● Вступники на освітню програму “Богослов’я” можуть претендувати на стипендію у
розмірі як мінімум 65% за умови проходження Конкурсу та демонстрації мотивації
навчання на відповідній бакалаврській програмі.

● Вступники на освітню програму “Історія” можуть претендувати на стипендію у
розмірі як мінімум 55% за умови проходження Конкурсу та демонстрації мотивації
навчання на відповідній бакалаврській програмі.

● Вступники на освітню програму “Соціальна робота” можуть претендувати на
стипендію у розмірі як мінімум 65% за умови проходження Конкурсу та демонстрації
мотивації навчання на відповідній бакалаврській програмі.

Які умови отримання стипендії?

Кожен абітурієнт, який має намір отримати стипендію на навчання на бакалаврських
програмах УКУ, має взяти участь у стипендійному конкурсі. Участь у Конкурсі мають право
брати лише вступники на бакалаврські освітні програми Університету у 2023 році.

Які умови збереження стипендії?

Стипендія від Університету може надаватися студентам старших курсів бакалаврських
освітніх програм, які перебувають у скрутному матеріальному становищі, не мають
можливості самостійно оплатити навчання і не можуть заробити всі необхідні кошти власною
працею.
Усі сироти, які навчаються в УКУ, звільнені від оплати за навчання.

Умови отримання стипендії:
● заповнити анкету і надіслати електронну заявку на отримання стипендії;
● написати мотиваційний лист з розширеним обґрунтуванням потреби в отриманні

стипендії;
● пройти співбесіду;
● підписати Меморандум;
● досягати високих показників ЗНО чи у навчанні в УКУ;
● 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.



Передумовою отримання стипендії від Університету є високі показники навчання в УКУ,
виконання місії УКУ та активна діяльність в науковому, духовному і громадському житті,
дотримання умов Меморандуму. Для студентів старших курсів середній бал студента за
попередній навчальний рік повинен складати 75/100 і вище.

Стипендійний конкурс 2023 складатиметься з двох етапів:

● подання аплікаційної заявки (з 6-го лютого до 31-го травня 2023 року)
● проходження співбесіди.

Комісія з питань фінансової підтримки студентів УКУ та Благодійний фонд УКУ прийматиме
рішення щодо надання стипендії на основі трьох складових:

● потреба у фінансовій підтримці та соціальне становище
● мотивація навчання на визначеній освітній програмі
● розуміння місії та цінностей Українського католицького університету

Складова “потреба у фінансовій підтримці та соціальне становище” оцінюється від 0% до
40%, дві наступні - від 0% до 30% відповідними підрозділами Університету: деканатом
студентського життя та відділом рекрутингу абітурієнтів. Складові щодо мотивації навчання
на визначеній освітній програмі та розуміння місії та цінностей УКУ також оцінюватимуть
представники бакалаврських програм (керівники освітніх програм, викладачі, працівники
деканату, студенти, випускники).

Абітурієнти, які пройшли два етапи конкурсу, отримують рішення щодо рекомендації на
отримання стипендії у певному розмірі не пізніше, ніж 26 червня 2023 року.



РОЗДІЛ 1. Подання аплікаційної форми для участі в Конкурсі

Від 18:00 6 лютого до 18:00 31 травня 2023 року кандидати можуть заповнити електронну
заявку на участь у Конкурсі. Перелік усіх питань та необхідних документів, які потрібно
подати у електронній заявці зазначені у додатку 1 цього Положення. Правильно заповнена
заявка є реєстраційною формою для участі в конкурсі на отримання стипендії.

1.1. У період з 6-го лютого до 31-го травня 2023 року абітурієнт / абітурієнтка мають
заповнити аплікаційну онлайн-форму на сайті vstup.ucu.edu.ua.
1.2. У аплікаційній онлайн-формі абітурієнт / абітурієнтка має подати наступний перелік
документів:

● скан id-картки
● довідку про доходи батьків з місць їх роботи за останній рік
● підтвердження середнього балу за перший семестр від закладу освіти, у якому

навчається (якщо абітурієнт / абітурієнтка вже завершили навчання - скан свідоцтва
про здобуття повної загальної середньої освіти та додаток до нього)

● скани додаткових документів, які підтверджують його / її соціальний статус (довідка
про багатодітну сім’ю, статус внутрішньо-переміщеної особи, інвалідність, смерть
одного з батьків тощо)

● мотиваційний лист відповідно до встановлених вимог УКУ (додаток №2)
● один обов’язковий рекомендаційний лист від вчителя зі школи, у якій навчається

абітурієнт / абітурієнтка; вступник також може надіслати другий рекомендаційний
лист на власний розсуд від представників організацій / інституцій до діяльності яких
він / вона був / була залучений.

1.3. Абітурієнт / абітурієнтка має право подати електронну заявку на участь в Конкурсі не
більше, ніж на 4 освітні програми.
1.4. Аплікаційну онлайн-форму розробляють працівники відділу рекрутингу абітурієнтів,
деканату студентського життя, фінансового відділу та юридичного відділу (Додаток №1).
1.5. Посилання на електронну заявку опубліковується на сайті Вступ УКУ в день початку
реєстрації (о 18:00 з 6-го лютого 2023 року).
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 та неповних 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 з Конкурсу без права зареєструватися ще раз.
1.8. Якість заповненої електронної заявки на участь у Конкурсі впливає на подальшу участь
Апліканта у Конкурсі.
1.9. У кінці електронної заявки Аплікант дає дозвіл на використання власних даних та
ставить позначку, що ознайомлений з Політикою фінансової підтримки студентів УКУ 2023.
1.10. Після подачі електронної заявки абітурієнта / абітурієнтка отримує лист-підтвердження

http://vstup.ucu.edu.ua


про отримання пакету документів представниками Центру абітурієнта УКУ та Благодійного
фонду УКУ.
1.11. Протягом місяця після подання аплікаційної онлайн-форми абітурієнт / абітурієнтка
отримує повідомлення щодо подальшого розгляду заявки та участі у Конкурсі.
Абітурієнт, який подав аплікаційну онлайн-заявку:

● з 6 лютого до 31 березня, отримує відповідь про участь у подальших етапах Конкурсу
не пізніше 12 квітня

● з 1 квітня до 31 травня, отримує відповідь про участь у подальших етапах Конкурсу не
пізніше 8 червня

1.12. Абітурієнт / абітурієнтка може бути дискваліфікований з Конкурсу у випадку:
● подання неповного пакету документів
● відсутності відповіді на запити представників Університету
● подання недостовірних даних при реєстрації на Конкурс (використані імена та

прізвища інших осіб тощо)
● виявлення плагіату у його / її відповідях та мотиваційних листах
● неправильної електронної адреси, або адреси створеної на ресурсі, що заборонений в

Україні
● за власним бажанням апліканта.



РОЗДІЛ 2. Проведення співбесіди

Абітурієнти, аплікаційна заявка, яких була кваліфікована до подальшого розгляду, отримують
запрошення на співбесіду. Співбесіди відбуваються як мінімум два рази протягом Конкурсу
(за потреби - частіше)  у визначений період.

2.1. Абітурієнт, який отримав відповідь до кваліфікації до подальшої участі у стипендійному
конкурсі:

● до 12 квітня, має пройти співбесіду у період з 24 до 28 квітня
● до 8 червня, має пройти співбесіду у період з 12 до 20 червня

2.2. У дні визначені УЦОЯО для проведення НМТ співбесіди на стипендійному конкурсі не
відбуваються.
2.3. Графік проведення співбесід на кожній освітній програмі укладає відділ рекрутингу
абітурієнтів спільно з освітніми програмами.
2.4. Співбесіда проводиться на одній із онлайн-платформ (zoom/google meet/microsoft teams)
або ж наживо на території УКУ і триває не більше, ніж 20 хвилин. Рішення про формат
проведення співбесіди приймає освітня програми спільно з відділом рекрутингу абітурієнтів.
2.5. Запрошення на співбесіду абітурієнт / абітурієнтка отримує від електронної скриньки
Відділу рекрутингу абітурієнтів vstup@ucu.edu.ua
2.6. У листі абітурієнт / абітурієнтка отримує посилання на онлайн-платформу, на якій він
має обрати зручний для себе час для проходження співбесіди на освітній програмі.
2.7. Абітурієнт / абітурієнтка має обрати дату та час співбесіди не пізніше, ніж тиждень після
отримання листа.
2.8. Абітурієнт / абітурієнтка, який обрав дати та час співбесіди, отримує інформаційний лист
з посиланням на платформу, на якій відбуватиметься співбесіда, не пізніше, ніж за 1 добу до
початку співбесіди.
2.9. Співбесіду проводить Комісія, яка складається з представників відділу рекрутингу
абітурієнтів, освітньої програми, а також інших запрошених гостей (працівників факультету,
викладачів, студентів, випускників).
2.10. Якщо абітурієнт / абітурієнтка не отримав/-ла листа з детальнішою інформацією про
умови проведення співбесіди він може звернутися до відділу рекрутингу абітурієнтів із
запитом не пізніше, ніж 18:00 10 травня 2023 року на електронну скриньку vstup@ucu.edu.ua
2.11. Освітня програма передає результати оцінювання аплікантів на співбесіді у відділ
рекрутингу абітурієнтів не пізніше, ніж 5 днів після завершення етапу проведення співбесід.
2.12. Абітурієнт / абітурієнтка дискваліфікується з Конкурсу у випадку його / її відсутності на
співбесіді у призначений час.
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РОЗДІЛ 3. Оголошення результатів

3.1. За результатами розгляду електронної заявки та співбесіди Благодійний фонд УКУ
приймає остаточне рішення щодо визначення списку кандидатів на отримання
академічно-соціальної стипендії.
3.2. Абітурієнт / абітурієнтка, які були кваліфіковані до участі у співбесіді отримують лист з
результатом стипендійного конкурсу не пізніше, ніж 18:00 26 червня 2023.
3.3. Якщо абітурієнт / абітурієнтка не отримав/-ла листа з результатами стипендійного
конкурсу він / вона може звернутися до відділу рекрутингу абітурієнтів (на електронну
скриньку vstup@ucu.edu.ua) із запитом не пізніше, ніж 18:00 30 червня 2023.

РОЗДІЛ 4. Порядок подання документів у Приймальну комісію

4.1. Для зарахування на навчання в Університеті учасник/-ця та/або вступник-ця, який/-а
рекомендований на отримання стипендії повинен виконати необхідні умови вступу та вимоги
до зарахування, зазначені у Правилах прийому УКУ.
4.2. Участь у Конкурсі, присутність у списку рекомендованих на отримання стипендії не є
підставою для допуску абітурієнта до участі в конкурсі для вступу в УКУ. Подання
електронної заявки на участь в Конкурсі чи перемога у Конкурсі не дає права на зарахування
учасника Конкурсу на навчання в Університеті.

4.3. Окрім реєстрації на Конкурс та проходження етапів Конкурсу (у лютому-червні 2023 р.),
вступник повинен подати електронну заяву на вступ через власний електронний кабінет в
системі ЄДЕБО у терміни вступної кампанії, визначені Правилами прийому УКУ (у липні
2022 р.).
4.3.1. Якщо вступник, присутній в основному списку рекомендованих на отримання
стипендії, не подав електронну заяву на вступ 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.

4.4. Після подання електронної заяви на вступ через кабінет в системі ЄДЕБО, прізвище
вступника публікується у рейтинговому списку відповідної освітньої програми з позначкою
“рекомендовано стипендія” у колонці “Стипендія” на офіційному веб-сайті Університету.

4.5. Після оголошення рекомендації до зарахування вступник повинен виконати вимоги до
зарахування у визначені Правилами прийому терміни відповідно до вступної хвилі, в якій
абітурієнт отримав рекомендацію до зарахування. З переліком вимог до зарахування можна
ознайомитися у Правилах прийому УКУ.
4.5.1. Якщо вступник, який належав до основного списку рекомендованих на отримання
стипендії та подав електронну заяву на вступ 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.
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РОЗДІЛ 5. Інше

5.1. Перелік причин, з яких учасники Конкурсу можуть бути відсутні на співбесіді (за
умови, що проходитимуть його у інший час)

- участь у програмі обміну майбутніх лідерів FLEX та інших програм обміну;
- участь у міжнародних конкурсах/змаганнях/програмах, а також

відбірково-тренувальних зборах за умови надання офіційного документу, що її
підтверджує;

- перебування на стаціонарному та амбулаторному лікуванні за умови надання
офіційного документу з місця проходження лікування.

У такому випадку абітурієнт / абітурієнтка має повідомити відділ рекрутингу абітурієнтів про
такі обставини на електронну скриньку vstup@ucu.edu.ua. Кожна освітня програма призначає
дату для проведення повторної співбесіди. Інформацію про це учасники отримують на
електронні скриньки, які вони вказали при реєстрації на Конкурс.

Основні дати Конкурсу на отримання рекомендації для отримання стипендії від
Університету 2023
6 лютого 18:00 - 31 травня  18:00 - реєстрація на Конкурс та подання електронної заявки
12 квітня - оголошення результату розгляду електронної заявки для абітурієнтів, які подали її
до 31 березня
24-28 квітня - проведення співбесід з абітурієнтами, які отримали підтвердження участі у
Конкурсі за рішенням розгляду е-заявки до 8 квітня
8 червня - оголошення результату розгляду електронної заявки для абітурієнтів, які подали її
у період з 1 квітня до 31 травня
12-20 червня - проведення співбесід з абітурієнтами, які отримали підтвердження участі у
Конкурсі за рішенням розгляду е-заявки до 8 квітня
26 червня - оголошення результатів Конкурсу на отримання стипендії від Університету
Липень-серпень - вступна кампанія (відповідно до дат у Правилах прийому в УКУ)



Додаток 1. Аплікаційна форма для участі у стипендійному конкурсі

Персональна інформація

1. Прізвище, Ім’я, По-батькові
2. Стать
3. Громадянство
4. Дата народження
5. Місце народження
6. Місце проживання (країна / область / населений пункт)
7. Контактний номер телефону
8. Електронна скринька
9. Посилання на соціальні мережі
10. Особисте фото

Паспортні дані

1. Тип документа, що посвідчує особу
2. Номер та серія документа
3. Дата видачі / термін дії
4. Скан документа

Освіта та вступ

1. Заклад загальної середньої освіти, у якому ви навчаєтеся / завершили
2. Середній бал за 1-ий семестр 11-го класу з української мови / англійської мови /

математики / історії України / середній бал за семестр (для вступників, які раніше
завершили школу - середній бал свідоцтва про повну загальну середню освіту)

3. Рік вступу
4. Освітні програми, на які аплікується вступник на отримання стипендії (максимум 4)
5. Як Ви дізналися про УКУ?

Інформація про батьків та сім’ю

1. Персональна інформація про батька (ПІБ / місце праці)
2. Персональна інформація про матір (ПІБ / місце праці)
3. Інформація про рідних братів / сестер
4. Кількість осіб, які проживають у сім’ї

Соціальна складова

1. Середньомісячний дохід сім’ї за останній рік
2. Наявність субсидії / соціальної допомоги
3. Приналежність до соціальної категорії



4. Обґрунтування потреби в отриманні стипендії в УКУ
5. Довідка про доходи батьків / інші документи, що підтверджують потребу вступника в

отриманні стипендії на навчання

Захоплення та зацікавлення

1. Участь вступника у громадському житті
2. Міжнародний досвід вступника
3. Участь вступника у волонтерських активностях
4. Участь вступника у конкурсах / олімпіадах / змаганнях
5. Активність вступника у школі

Мотиваційний та рекомендаційний лист

1. Мотиваційний / -і лист/-и на кожну з програм, на яку вступник аплікується на
отримання стипендії на навчання

2. Рекомендаційний лист від вчителя зі школи (за бажанням - другий рекомендаційний
від представників організацій / інституцій).



Додаток 2. Вимоги до написання мотиваційних листів

Абітурієнт / абітурієнтка, які подаються на стипендійний конкурс мають написати
мотиваційний лист на кожну з програм, на які він / вона аплікується відповідно до вимог
описаних нижче.

Обсяг листа — 800–900 слів

Лист має бути сформований у форматі .pdf (наприклад, написаний у текстовому редакторі
Microsoft Word / Pages тощо 14 кеглем, шрифт Times New Roman, міжрядковий інтервал —
1.5 пт.).

У шапці листа вказується адресат до кого пишеться мотиваційний лист (ректор УКУ о. Б.
Прах), а також Ваше ім’я, прізвище, де Ви проживаєте на момент написання мотиваційного
листа, де Ви проживали до повномасштабного вторгнення рф в Україну, де Ви навчаєтеся та
освітню програму на яку вступаєте.

Приклад:
Ректору Українського католицького університету
о. Б. Праху
вступника / вступниці (ПІБ)
освітня програма, на яку вступаєте
місто проживання
школа, у якій навчаєтеся / навчалися

Мотиваційний лист — розповідь у вигляді цілісного тексту, в якому Вам необхідно відповісти
на наступні питання:

1) Чому Ви хочете навчатися в УКУ? Наприклад, опишіть проблему, яку Ви розв’язали
чи прагнете розв’язати. Це може бути інтелектуальний виклик, дослідницьке питання,
етична дилема — все, на чому Вам справді залежить. Поясність її важливість для Вас і
які кроки Ви зробили чи плануєте зробити, щоб знайти розв’язок цієї проблеми. А
також як навчання в УКУ загалом та на (Богослов’ї / Історії / Філології / Культурології /
Соціології / Праві / Етиці-Політиці-Економіці / Соціальній роботі / Психології / Комп’ютерних науках /
ІТ та бізнес аналітиці) зокрема допоможе Вам у цьому.

2) Як Ви плануєте в майбутньому застосувати отриманий досвід навчання на конкретній
програмі? Як Ви бачите своє подальше працевлаштування / продовження навчання?

3) Опишіть свої слабкі та сильні сторони та як Ви використовуватимете свої переваги під
час навчання на бакалаврській програмі в УКУ? Зазначте середній бал вашого
шкільного атестату / середній бал за 1-ий семестр 11 класу. Чи ви вважаєте його
здобутком, чи Вам щось не вдалося? Чому?

4) Розкажіть про Ваш досвід громадської активності, волонтерства, Ваші досягнення у
навчальному та позанавчальному житті.



5) Одними із гасел нашого університету є «Свідчити. Служити. Спілкуватись». Як ви
розумієте кожен з цих елементів? Чим саме можна наповнити кожне із цих «С»? Як це
гасло та християнські цінності перегукуються з вашим особистим досвідом —
поділіться ним.

6) Чóму саме Вас навчила війна (від 24 лютого 2022 року)? Які висновки Ви зробили?
Що змінилося у Вашому світогляді?

7) Чи розглядаєте Ви ще інші бакалаврські програми для вступу, окрім (конкретної
програми УКУ)? Якщо так, то якій з них Ви надаєте більшу перевагу і чому?

8) Чому саме Вам Університет має надати стипендію на навчання?

Критерії оцінювання мотиваційного листа

1) Абітурієнт/ка повною мірою розкрив/ла усі питання, зазначені у вимогах до
мотиваційного листа:

- детально описав/ла розуміння кожного з елементів гасла УКУ «Свідчити. Служити.
Спілкуватися» та пояснив/ла, як це гасло перегукується із власним досвідом
вступника/ці;

- чітко сформулював/ла проблему, яку розв’язав/ла або прагне розв’язати, пояснив/ла її
актуальність та обґрунтував/ла, як знання отримані на навчанні в УКУ на (програмі)
допоможуть у її вирішенні;

- обґрунтував/ла, як використовуватиме конкретні отримані знання під час навчання на
обраній бакалаврській програмі, а також описав/ла свої плани щодо подальшого
працевлаштування / продовження навчання;

- описав/ла свої слабкі та сильні сторони та як він/вона застосовуватиме їх під час
навчання на бакалаврській програмі в УКУ, а також вказав/ла свій середній бал у
шкільному атестаті та обґрунтував/ла, чи вважає такий результат досягненням;

- розповів/ла про свій досвід громадської активності, волонтерства, свої досягнення у
навчальному та позанавчальному житті;

- поділився/лася власним досвідом пережиття війни від початку повномасштабного
вторгнення рф в Україну та навів/ела декілька прикладів, чому «навчила» війна;

- зазначив/ла, чи розглядає іншу/інші освітню/і програму/и для вступу; у випадку, якщо
вступник/ця розглядає альтернативні варіанти, обґрунтував/ла, якому з них надає
більшу перевагу.

2) Абітурієнт/ка ретельно дотримався/лася правил і норм використання української мови
при написанні мотиваційного листа.

3) Абітурієнт/ка дотримався/лася вимог оформлення та структури листа.

4) Абітурієнт/ка продемонстрував/ла чіткість та сфокусованість на конкретній освітній
програмі.


