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ВИКЛАДАЦЬКІ  
СТИПЕНДІЇ

СКЛАСТИ БЛАГОДІЙНУ ПОЖЕРТВУ
НА СТИПЕНДІЮ Ви можете через банківський
переказ, оn-lіnе, безпосередньо в Університеті, 
а також через осередки Української Католицької Освітньої 
Фундації в США, Канаді та Великій Британії.

ЧЕРЕЗ БАНК:
Отримувач: Релігійна організація “Український католиць-
кий університет Української Греко-Католицької Церкви” 
р/рах. №2600101703741
в ПАТ “Кредобанк”, у м. Львів, вул. Сахарова, 80а 
ЄДРПОУ 20850999, МФО 325365
Свідоцтво платн. ПДВ №200158542 видане 21 січня 2014 р.
Інд. под. №208509913048
* Призначення платежу: добровільні пожертвування

ON-LINE:
за посиланням http://supporting.ucu.edu.ua/support/donate/

В УКРАЇНІ:
Відділ розвитку, Український Католицький Університет
м. Львів, 79011
вул. Свєнціцького, 17
тел. +38 (032) 240-99-40 (внутр. 3236)
e-mail: development@ucu.edu.ua
web: supporting.ucu.edu.ua

У ПІВНІЧНІЙ АМЕРИЦІ:
UCEF – Українська Католицька Освітня Фундація 
в США – www.ucef.org, в Канаді – www.ucef.са, 
у Великій Британії: ucf.london.ucu@gmail.com

ЩИРО ДЯКУЄМО 
ЗА ВАШУ ПІДТРИМКУ!



УКУ намагається створити якнайкращі умови для професійного 
розвитку наших викладачів, якісних наукових досліджень, участі 
в міжнародних конференціях, спільних проектах, викладання і 
стажування у провідних світових університетах. 

Студентська оплата за навчання в УКУ становить близько 20 % 
від реальної її вартості. А тому решту коштів, необхідних для 
діяльності університету, серед яких і зарплати працівників, 
утримання інфраструктури і нові проекти розвитку, УКУ 
здійснює завдяки підтримці наших партнерів — благодійних 
фондів та мережі приватних доброчинців з цілого світу.

Започаткування стипендії для наших професорів, викладачів 
чи наукових працівників — це дуже ефективний спосіб 
допомогти Університетові та зробити конкретний внесок у 
підтримку наукової еліти країни.

ПРОФЕСОРСЬКІ СТИПЕНДІЇ

ПРОФЕСОРСЬКА СТИПЕНДІЯ

ВИКЛАДАЦЬКА СТИПЕНДІЯ

СТИПЕНДІЯ 
ГОСТЬОВОГО ЛЕКТОРА

Кожна особа доброї волі, особисто чи від імені свого 
бізнесу, може стати фундатором стипендії. Усіх 
фундаторів стипендій буде вшановано в особливий 
спосіб на Благодійних вечорах Університету в Києві та 
у Львові. Стипендію можна надати одним платежем або 
кількома впродовж року у зручний для Вас спосіб.

20 000

12 000

6 000

МИРОСЛАВ МАРИНОВИЧ, 
Президент Інституту 

Релігії та Суспільства,
Професорський стипендіат 

Родинної Фундації Темертей

ВЛАДИКА 
БОРИС (Ґудзяк), 
Президент УКУ

ІРИНА ТА ВІКТОР ІВАНЧИКИ,
засновники благодійного 

фонду «Повір у себе», 
фундатори стипендій 
для викладачів УКУ

 Стипендія є для мене свідченням 
того, що люди калібру Джеймса 
Темертея помітили наші зусилля 
сприяти українсько-єврейському 
порозумінню й визнали їх вартими 
підтримки. А ще вона дає втіху, 
що традиція людинолюбства і 
міжнаціонального порозуміння, яку 
так гаряче обстоював Митрополит 
Андрей Шептицький, знаходить і 
сьогодні гідних пошановувачів на 
всіх континентах 

 Ми впевнені, що знання – це 
велика сила, й воно повинно бути 
в руках духовно відповідальних 
особистостей. Тоді ці знання 
працюють на благо людей, їхній 
розвиток і добробут нашої країни та 
світу. УКУ – один з небагатьох вузів 
України, який опікується не тільки 
професійною підготовкою студентів 
та викладачів, а й розкриттям їхніх 
сердець для духовного служіння 

 В УКУ сьогодні працюють одні з най-
кращих у країні викладачів та науков-
ців різних галузей науки. Підбираючи 
викладацький склад, Університет ста-
вить високі вимоги як до професійних, 
так і особистих якостей тих, які будуть 
навчати і формувати наших студентів. 
Ми пишаємося поставою і плодами 
праці наших викладачів і хочемо, щоб 
їхні професійні компетенції і досвід по-
стійно зростали і творили новий рівень 
академічної культури в Україні. 
Запрошую Вас підтримати УКУ і ство-
рити нові можливості для розкриття 
академічного потенціалу викладачів та 
дослідників університету ставши фун-
датором викладацької стипендії 

У.О.*

У.О.*

У.О.*

Забезпечує річну 
працю в університеті 

провідного професора, 
доцента чи науковця

Забезпечує річну 
працю в університеті 

молодого викладача, 
асистента професора,  

наукового працівника

Забезпечує працю та 
побут в університеті 

запрошеного 
гостьового професора

СТИПЕНДІЙНІ МОЖЛИВОСТІ

* 1 у.о. = 24 грн


