
Стипендії в УКУ

Середня собівартість річного навчання 

одного студента на стаціонарних

бакалаврських освітніх програмах

Українського католицького університету 

у 2017-18 навчальному році складає 

64 000 грн. 



Типи стипендій

Для навчання на бакалавраті існує два

основні типи фінансової підтримки

студентів:

• академічна стипендія («Річна Плюс», 

«Річна», «Рейтингова», «Мотиваційна»);

• соціальна стипендія.

https://sao.ucu.edu.ua/stypendijna-polityka/stypendijna-polityka-universytetu/akademichna-stypendiya/
https://sao.ucu.edu.ua/stypendijna-polityka/stypendijna-polityka-universytetu/sotsialna-stypendiya/


Академічні стипендії

«Річна Плюс» - 3 на кожну освітню програму

«Річна» - 4 на кожну освітню програму

Стипендії розподіляються 

за результатами конкурсу



Етапи конкурсу 
на академічні стипендії 
«Річна плюс» та «Річна»

• (1) електронна заявка на участь в конкурсі 

для отримання стипендії, 

• (2) онлайн-тестування, 

• (3) тестування в Університеті, 

• (4) співбесіда. 

Необхідною передумовою отримання стипендії 

є високі показники ЗНО.



Академічна стипендія 
“Річна плюс” та «Річна»

покриває

• 90% внеску студента (ціни освітньої 

програми) за 1-ий рік навчання, 

• 75% – за 2-ий, 

• 50% – за 3-ій, 

• 30% – за 4-ий.



Академічна стипендія 
“Річна плюс”

Розмір щомісячних коштів складає 1200 грн.

(до оподаткування). 

Ці кошти виплачуються протягом 

10 навчальних місяців в році 

(не більше двох років).



Академічна стипендія 
“Річна плюс”

• сертифікат ЗНО з профільного предмету повинен 

бути більше-рівно 190 балів, а бали 2-х інших 

сертифікатів ЗНО мають бути більше- рівно 185 

балів. 

Або

• конкурсний бал, що формується з 3-х сертифікатів 

ЗНО, середнього балу атестата, балів за особливі 

успіхи, становить не менше 182/200 балів.



Академічна стипендія 
“Річна”

• 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

• конкурсний бал, що формується з 3-х сертифікатів 

ЗНО, середнього балу атестата, балів за особливі 

успіхи повинен становити не менше 172/200 балів



Академічна стипендія 
“Рейтингова”

покриває

• 30% внеску студента (ціни освітньої 

програми) за 1-ий рік навчання, 

• 30% – за 2-ий, 

• 30% – за 3-ій, 

• 30% – за 4-ий.



Академічна стипендія 
“Рейтингова”

• (1) подати електронну заявку 

• (2) пройти cпівбесіду

• (3) мати високі бали ЗНО.

Бал з профільного предмету має бути не менший

ніж той, що обумовлює приналежність до 5%

найкращих по Україні вступників за результатами

ЗНО з профільного предмету.



Збереження 
академічної стипендії

Академічна стипендія «Річна Плюс», «Річна» та

«Рейтингова» надається на один рік. Але може

бути збережена за умови досягнення високих

показників у навчанні за підсумками попереднього

навчального року.

Умовою збереження академічної стипендії «Річна

Плюс» є середній бал 90/100 за рік;

Для Академічної стипендії «Річна» та «Рейтингова» -

середній бал 85/100 за рік.



Соціальна стипендія

може частково або повністю покривати внесок 

студента за рік чи семестр навчання, 

а також

оплату за проживання в Колегіумі УКУ у разі

зарахування на формаційну програму

Колегіуму.



Загальні умови отримання 
соціальної стипендії

• надіслати електронну заявку на отримання 

стипендії, подавши розширене обґрунтування 

потреби у стипендії; 

• пройти співбесіду; 

• подавати достовірну інформацію про 

матеріальні потреби;

• підписати Меморандум про призначення 

стипендій та правила участі у програмі 

стипендіатів освітніх програм УКУ.

.



Соціальна стипендія –
основні критерії:

• абітурієнт з малозабезпеченої сім'ї

• сирота;

• напівсирота;

• абітурієнт з особливими потребами та інвалід 1 і 2 груп;

• абітурієнт, який походить із багатодітної родини 

(3 і більше  неповнолітніх дітей);

• абітурієнт, який має власних дітей;

• абітурієнт, чиї батьки беруть участь в АТО або були 

учасниками АТО

• абітурієнт, у разі одночасного навчання членів однієї 

сім’ї за денною формою навчання

.



Соціальна стипендія

Для вступників на бакалаврські програми

конкурсний бал, що формується з 3-х

сертифікатів ЗНО, середнього балу атестата,

балів за особливі успіхи, повинен становити

не менше 165/200 балів.


