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Слово ректора

Слава Ісусу Христу!

Дорогі жертводавці та добродії!

Інститут богословських наук Непорочної Діви Марії в Городку (Кам’янець-Подільська дієцезія) цього року
святкує 25-річчя від свого заснування.

Так, саме 30 липня 1997 року єпископ-ординарій Кам’янець-Подільської дієцезії Ян Ольшанський (1919-
2003) заснував Інститут релігійних наук, призначивши його першим ректором о. Андрія Мацьонга (1952-
2007). Фундаментом для заснування саме такого інституту стали катехитичні курси для мирян та
богопосвячених осіб, які почали проводитися від січня 1992 року у будинку Вищої духовної семінарії
Святого Духа в Городку.

Сьогодні Інститут богословських наук – це навчальний заклад, де вивчають богослов’я і формуються
миряни та богопосвячені особи. Інститут у співпраці з Люблінським католицьким університетом Йоана
Павла ІІ надає можливість отримати диплом богослова з трьох спеціалізацій 1/педагогічно-катехитична
(катехити і вчителі християнської етики); 2/подружньо-сімейна (інструктори або сімейні консультанти для
праці з дітьми, молоддю, батьками; вчителі-тренери з питань природного планування сім’ї, подружнього та
сімейного життя); 3/суспільні комунікації (журналісти для світських і християнських медіа). Спеціалізація
сакральна музика (кантори, органісти та регенти), яка функціонувала спочатку як літургійно-музична
спеціалізація (1997-2014), а потім як спеціалізація сакральної музики (2016-2021) переформатувалася 1 травня
2021 року в Дієцезіальну школу сакральної музики та продовжує діяти на базі Інституту.



Сьогодні в Інституті навчається 95 студентів. За останні декілька років нам вдалося організувати діяльність
Студентської ради та заснувати Асоціацію випускників ІБН. Завдяки цьому внутрішнє життя Інституту
набрало нового ритму та оживилося. Студенти беруть активну участь в інтелектуальній (симпозіуми,
конференції, наукові семінари в Україні та за кордоном), духовній (реколекції, медитація, Адорація),
апостольській (катехизація, праця з сім’ями, служіння у парафіях і різних середовищах), а також людській
формаціях (формаційна програма для І курсу, спільні виїзди та відпочинок, перегляд фільмів).

Останні роки показують нам, що є необхідність в підтримці студентів, які потребують фінансування їхнього
навчання. Ця потреба виникає з нестабільної економічної ситуації, а останніми місяцями – війни, яка триває
в Україні. Тому з’явилася ідея, щоб у цей час, враховуючи наші можливості, стартувати із стипендіальною
програмою для потребуючих студентів. Ця програма охопить насамперед здібних і талановитих студентів
(ректорська стипендія), потребуючих з огляду на різні обставини життя (соціальна стипендія), а також
одноразова підтримка у скрутній ситуації студента (разова стипендія).

Наша підтримка – є цеглинкою у розбудові нашої Батьківщини – України, а також Католицької Церкви на
наших землях. Ми віримо, що навіть невелика пожертва дасть нам можливість зібрати необхідну суму, яка
дасть можливість відповісти на потреби наших студентів. Тому сердечно запрошую Вас долучитися до цієї
чудової ініціативи, а також запросити до неї усіх тих, які вірять у наше світле майбутнє!

З вдячністю та молитвою,

о. Олег Жарук

ректор Інституту богословських наук Непорочної Діви Марії



У 2022/2023 академічному році в Інституті
богословських наук Непорочної Діви Марії
стартує стипендіальна програма, яка
покликана передусім допомогти студентам
досягати успіху у навчанні, а також
розвинути свої таланти. Окрім того,
стипендії – це відповідь на потреби
студентів, які інколи не спроможні оплатити
своє навчання та приїзд на навчальні сесії.

Загальна 
інформація 
про стипендії



У 2022/2023 академічному році заплановано 
стартувати із наступними видами стипендій:

01

03

02

Про стипендіальну програму студенти дізнаються 
на першій навчальній сесії у вересні. 
Пошук потенційних жертводавців триватиме від 1 
липня по 1 вересня 2022 року.
Вже наприкінці серпня 2022 року ректор Інституту 
встановить відповідну комісію, яка і визначить 
дату подачі необхідних документів і дату 
засідання, під час якого визначатимуться 
студенти, які отримають стипендії. До складу 
комісії увійде ректор,  проректор, Президент 
Студентської Ради, Президент Асоціації 
Випускників, проєктний менеджер (фандрейзер) 
та секретар Інституту.



115 стипендій

Загальна кількість 
стипендій:

1 липня – 1 вересня 2022 року

Термін збору коштів:

150000 гривень

Необхідна сума: 



РЕКТОРСЬКА 
СТИПЕНДІЯ
Ректорська стипендія призначена для успішних і талановитих
студентів, які прагнуть розвиватися. Ця стипендія покриє
тижневе проживання та навчання під час навчальних сесій в
одному академічному році, а також проїзд студента. З огляду на
те, що це ректорська стипендія, ректор зобов’язується покрити
кошти навчання і проживання для 5 студентів з власної кишені.
Натомість вартість проїзду потребує дофінансування.

Необхідна сума для 1 
студента: 
1 навчальна сесія = 500 грн
(тижневе навчання і проживання)

1 приїзд на навчальну сесію в 
обидві сторони (середня сума) = 
500 грн (сума за проїзд
визначатиметься в залежності від
регіону проживання студента) 

Хто може претендувати
на ректорську стипендію?
Студенти: 2-4 курси

Як отримати 
ректорську стипендію?

Щоб отримати ректорську 
стипендію потрібно у 
відповідний термін подати 
необхідні документи: 

мотиваційний лист 
довідка із секретаріату 

про успішність

Кількість осіб, які можуть 
отримати стипендію: 5

Термін тривалості стипендії: 
1 академічний рік
Засідання комісії відбудеться до 25 
вересня 2022 року.

Рішення Стипендіальної комісії 
студент отримає до 30 вересня 2022 
року.

10 навчальних сесій х 1000 грн = 10000 грн

Необхідна сума для 5 студентів: 50000 грн



СОЦІАЛЬНА 
СТИПЕНДІЯ
Соціальна стипендія призначена для студентів, обставини
життя, яких не дозволяють оплатити навчання та
проживання, але які б хотіли продовжити своє навчання. Ця
стипендія покриє тижневе проживання та навчання під час
навчальних сесій в одному академічному році, але не
покриває проїзд студента.

Необхідна сума для 1 
студента: 
1 навчальна сесія = 500 грн 
(тижневе навчання і 
проживання)

10 навчальних сесій х 500
грн = 5000 грн

Необхідна сума для 10
студентів: 50000 грн

Хто може претендувати 
на соціальну стипендію?
Студенти: 2-5 курси

Як отримати 
соціальну стипендію?

Щоб отримати соціальну 
стипендію потрібно у 
відповідний термін подати 
необхідні документи: 

мотиваційний лист 
довідка із секретаріату 

про успішність

Кількість осіб, які можуть 
отримати стипендію: 10

Термін тривалості стипендії: 
1 академічний рік
Засідання комісії відбудеться до 25 
вересня 2022 року.

Рішення Стипендіальної комісії 
студент отримає до 30 вересня 2022 
року.



ОДНОРАЗОВА 
СТИПЕНДІЯ
Одноразова стипендія призначена для студентів, які
опинилися у відповідний час у скрутному становищі та їхню
ситуацію варто оцінити як тимчасову. Ця стипендія покриє
тижневе проживання та навчання під час однієї навчальної
сесії в І або ІІ семестрах в одному академічному році.

Необхідна сума для 1 
студента: 
1 навчальна сесія = 500 грн
(тижневе навчання і 
проживання за 1 студента)

1 навчальна сесія = 5000 грн
(тижневе навчання і 
проживання за 10 студентів)

Необхідна сума для 10
навчальних сесій: 50000 грн

Хто може претендувати 
на одноразову стипендію?
Студенти: 1-5 курси

Як отримати 
одноразову стипендію?

Щоб отримати одноразову
стипендію потрібно на 
початку навчальної сесії
подати необхідні документи: 

мотиваційний лист 
довідка із секретаріату 

про успішність за останню 
навчальну сесію.

Кількість осіб, які можуть
отримати стипендію під час 
однієї навчальної сесії: 10

Термін тривалості стипендії: 
одноразова у І або ІІ семестрі в 
академічному році
Засідання комісії буде відбуватися у 
вівторок під час кожної навчальної 
сесії.

Рішення Стипендіальної комісії 
студент отримає у середу під час 
навчальної сесії.



Марина Слободян

«Всі ми люди, які живуть в матеріальному 
світі. Кожен з нас потребує допомоги та 
підтримки як духовної, так і фінансової. 
Особливо, враховуючи нашу форму 
навчання, стипендія – це великий плюс, 
заохочення для успішності студента. 
Особисто я вважаю, що це чудова ініціатива».

V КУРС, ПЕДАГОГІЧНО-КАТЕХИТИЧНА
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ



Павло Доронін
IІІ КУРС, ПОДРУЖНЬО-СІМЕЙНА 
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

«Зі свого досвіду можу сказати, що стипендія 
не тільки буде заохочувати вчитися, щоб її 
отримати, але і збільшить відповідальність 
стипендіата після отримання стипендії. 
Адже, коли хтось оплачує твоє навчання, то 
відчуваєш, що хтось повірив в тебе, побачив 
в тобі потенціал, і кожної сесії ти з вдячністю 
згадуєш цих людей і відчуваєш їхню 
підтримку. Ця підтримка дає можливість 
гризти граніт науки і служити іншим.».



Анастасія Здибель
ІІІ КУРС, СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ СУСПІЛЬНІ 
КОМУНІКАЦІЇ

«Будучи студенткою Інституту Богословських 
наук, я вважаю, що стипендія для студентів -
це дуже необхідно. З одного боку, стипендія 
мотивувала б студентів краще вчитися, з 
іншого боку - матеріальна підтримка справді 
потрібна студентам в скрутні часи. Я буду 
задоволена, коли вдасться реалізувати цю 
програму.».



Яна Антоневська
ІІ КУРС, ДІЄЦЕЗІАЛЬНА ШКОЛА 
САКРАЛЬНОЇ МУЗИКИ

«На мою думку, для студентів, які мають 
фінансові складнощі, стипендія - це 
справжній шанс здобувати знання та 
ділитись ними в світі, служити своїй 
церковній спільноті. На жаль, деякі здібні 
студенти не можуть фінансувати своє 
навчання і дуже важливо допомогти їм 
реалізувати їхній потенціал і прагнення 
вчитися».



. 1 4
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Стипендіальну програму може 
підтримати кожен відповідно до 
своїх можливостей:

3.

4.

1. Підтримати 
одноразово 
невеликою 
сумою

2. Підтримати одного 
студента у категорії –
Ректорська Стипендія 
(10000 гривень)

Підтримати одного 
студента у категорії –
Соціальна Стипендія
(5000 гривень)

Підтримати одного
студента у категорії –
Одноразова Стипендія
(500 гривень)

Необхідна 
сума –
150000 

гривень

Ректорська стипендія – 5
студентів

Соціальна стипендія – 10
студентів

Одноразова стипендія – 100
студентів

Загальна кількість
стипендій – 115 стипендій:

Кількість стипендій може бути 
зменшена або збільшена в 

залежності від зібраних коштів

Термін збору коштів: 1 липня – 1 вересня 2022 року



ЯК ПІДТРИМАТИ 
СТИПЕНДІАЛЬНУ ПРОГРАМУ?

Кошти можна надсилати: 

Отримувач: Інститут богословських наук

р/рах. UA333003460000026004017840301

в АТ„АЛЬФА-БАНК”, у м. Київ, вул. Велика 
Васильківська, 100

ЄДРПОУ 26216312, МФО 300346

Призначення платежу: пожертва на стипендії

Картка Приватбанку (використовується для потреб 
Інституту)

5168 7573 9557 2110

Призначення платежу: пожертва на стипендії



Ми вдячні Вам за 
підтримку!

Ми живемо у 
складний час, коли 

кожна гривня на вагу 
золота, однак ми 

віримо, що освітня 
сфера також робить 
нашу перемогу ще 

ближчою!



Я посадив, Аполлос поливав, Бог же 
зростив,

так що ні той, хто садив, є чимось, ні той, 
хто поливав, а Бог, який зрощує.

І хто садить, і хто поливає, є одне; але 
кожний отримає власну нагороду згідно 

зі своїм трудом.
Ми бо співробітники Божі, ви - Божа 

нива, Божа будівля.
За благодаттю Божою, даною мені, я, мов 

мудрий будівничий, поклав основу, а 
інший на ній будує. Нехай же кожний 

вважає, як він будує.
Іншої бо основи ніхто не може покласти, 

крім покладеної, якою є Ісус Христос

(1 Кор 3,6-11)


