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Український 
Католицький 
Університет 
є відкритою 
академічною 
спільнотою, яка 
живе східно-
християнською 
традицією і виховує 
провідників 
суспільства, 
професіоналів, для 
служіння в Україні 
та за її межами – в 
ім’я слави Божої, 
спільного блага й 
людської гідності.
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     2016–2017 навчальний рік став прекрасним 
роком для Українського католицького 
університету. Початок був ознаменований 
урочистим освяченням Патріархом УГКЦ 
і Великим Канцлером УКУ Святославом 
Шевчуком новозбудованого храму Святої 
Софії – Премудрості Божої, де також взяли 
участь єпископи Синоду УГКЦ. 
     Відбулась істотна реструктуризація 
Університету: створено нові факультети та 
відкрито нові освітні програми.
     У спільноті УКУ, Українській Греко-
Католицькій Церкві та всій Україні рік 
проминув під знаком відзначення 125-річчя з 
дня народження Патріарха Йосифа Сліпого, 
засновника і першого ректора УКУ. 
     Це був також рік, коли ми попрощалися з 
довголітнім Великим канцлером УКУ, Главою 
УГКЦ (2001–2011) Патріархом Любомиром 
Гузаром. Разом з Блаженнішим Любомиром 
ми приймали рішення про перетворення 
Львівської богословської академії на 
Український католицький університет у 
вже порівняно далекому 2002 році. Разом 
з ним тішилися з державного визнання 
богословської освіти і науки у 2006 році. 
Разом з Патріархом Любомиром наважилися 
на побудову нового університетського 
містечка УКУ біля Стрийського парку в 2008 
році. Разом з ним ми росли і дорослішали. 
І з його відходом у вічність, як з відходом 
рідного батька, нам доведеться ставати ще 
дорослішими і ще більш відповідальними.
     Цей особливий і незабутній рік підсумував 
чудовий Святковий тиждень з нагоди 
завершення першої кампанії з розвитку 
Університету “Нове покоління для нової 
України” за участю численних жертводавців 
і приятелів УКУ з України і цілого світу. А 
його величною окрасою стало посвячення 
і відкриття сучасного Центру митрополита 
Андрея Шептицького. Богові подяка, бо 
мали не одну нагоду для справжньої радості 
та задоволення від виконаної праці та 
досягнених результатів.

We  a r e  t h e  r e s u l t  o f  o u r  h a r d 
w o r k .  O u r  p a s s i o n  f o r  w h a t  w e  d o 
m a k e s  u s  p i o n e e r s  i n  o u r  s e c t o r .

Слава Ісусу Христу!
о. д-р Богдан Прах

ректор УКУ

     Як кожен переломний момент в 
історії – особистій чи інституційній, коли 
завершується один важливий етап і стаєш на 
порозі наступного, цей рік запрошує також 
нас до вдячної призадуми і критичного 
самоаналізу над тим, як правильно користати 
з плодів досвідченого нами великого Божого 
і людського благословення, як вийти на 
новий рівень якості на всіх рівнях діяльності 
Університету, а передусім у покращенні 
навчального досвіду наших студентів та 
результатів їхньої праці.
     Наші здобутки є даром Божим, плодом 
молитви та важкої праці багатьох 
працівників і приятелів УКУ, які стали 
можливими завдяки Вашій щедрості.
     Дякуємо за дар підтримки і солідарності!

С Л О В О
Р Е К Т О РА
Дорогі у Христі брати і сестри!
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СВЯТКОВИЙ ТИЖДЕНЬ УКУ
     Успішно завершилась перша 
кампанія з розвитку Українсь-
кого католицького університе-
ту “Нове покоління для нової 
України”. Розділити радість, 
відчути та побачити особисто, 
що вдалось зробити спільними 
зусиллями, приїхали приятелі 
УКУ з усього світу.  

Святковий бенкет
     Святковий тиждень УКУ 
розпочався 9 вересня банкетом 
у Палаці Мистецтв за участі Па-
тріарха УГКЦ Святослава (Шев-
чука) та членів Синоду єписко-
пів, жертводавців і приятелів 
університету. 
     Почесний гість – міський 
голова Вроцлава Рафал Дутке-
вич. У своїй промові він зазна-
чив, що теперішня роль універ-
ситету як феномену – стати 
простором обміну думками, 
місцем діалогу і порозуміння.
     Блаженніший Святослав 
Шевчук вручив патріарші гра-
моти найбільшим фундаторам 
та жертводавцям університету, 
які були присутні на бенкеті.

Ранок вшанування
     Наступний день - 10 верес-
ня - розпочали із вшануван-

ня найбільших жертводавців 
кампанії розвитку УКУ “Нове 
покоління для нової України” – 
посвячення пам’ятної  дошки з 
іменами доброчинців.
     “За вдячність тисячам жерт-
водавців Кампанії розвитку 
УКУ “Нове покоління для нової 
України” 2010–2016, які своєю 
щедрістю уможливили ство-
рення цього університетського 
містечка. Нехай Господь бла-

гословить усіх доброчинців 
Університету!” – напис на одній 
із пам’ятних дощок. 

Відкриття Центру Митрополита 
Шептицького

     10 вересня відкрив свої 
двері для відвідувачів Центр 
Митрополита Андрея Шепти-
цького. Серед почесних гостей 
свята – головний меценат 
Центру Митрополита Андрея 

1. Проректор УКУ Наталя Климовська та Владика Кен (Новаківський)     
2. Адріан Сливоцький прочитав надихаючу лекцію для комітетів приятелів УКУ    
3. Колишній член Ради директорів УКОФ Чарльз Ньюбекер біля дошки з іменами доброчинців 
4. Приятель УКУ Василь Калимон та сенатор УКУ Ярослав Рущишин

Студенти УКУ на сцені Львівського оперного театру Міський голова Вроцлава Рафал Дуткевич
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ВЛАДИКА БОРИС:

Шептицького – канадійсь-
кий філантроп і підприємець 
Джеймс Темертей. 
     Владика Борис вручив йому 
символічний ключ від Центру і 
додав: “Нехай цей ключ відкри-
ває не лише цей будинок,
 але й серця”.
     Джеймс Темертей зазна-
чив, що був членом комітетів з 
відбору архітекторів, які за-
ймаються деякими великими 
будівельними проектами, і ро-
зуміє, що досить рідко резуль-
тат перевищує обіцяне, тому 
особливо цінно, що філософія 
та підхід головного архітектора 
Центру Митрополита Андрея 
Шептицького Штефана Беніша 
подібні до підходів його ком-
панії: мало обіцяти – але 
робити багато. 

Історія УГКЦ на сцені Оперного
     Університет підготував 
унікальну виставу про історію 
УГКЦ “Тут возсіяє Божа благо-
дать” постановки українського 
режисера Сергія Проскурні. 
Акторами дійства стали близь-
ко 35 студентів УКУ.
     Композиція складалась із 
сонетів про історію Церкви, 
видатних постатей та основ-

них етапів розбудови першого 
на пострадянському просторі 
Українського католицького 
університету із складними 
періодами боротьби за своє 
існування. Один із сонетів при-
святили світлої пам’яті Блажен-
нішому Любомиру (Гузару). 

Розпочали навчальний рік
Навчальний рік в УКУ розпочи-
нається в день нового церков-

ного року – Індикту. Традицій-
ним елементом святкування є 
церемонія вручення стипендій 
для студентів на різних факуль-
тетах. Цьогоріч багато студентів 
познайомилися з фундаторами 
своєї стипендії. 
     13 вересня УКУ також запро-
сив доброчинців у паломниць-
кий тур духовними центрами 
Галичини: відвідати місто Жов-
кву та Крехівський монастир.

     “Ці святкування – це також час для глибших 
рефлексій. Завершуючи першу чверть століт-
тя розвитку в Україні, після стрімкої траєк-
торії останніх років університету важливо 
закріпити розпочаті ініціативи, щоб зберіга-
ти християнські начала і якість усіх програм.       
Наш шлях був звивистим, але водночас таїн-
ственним і сповненим див. Він показує, що в 
Україні можливі добрі справи і що громадянське 
суспільство, люди доброї волі, що уповають на 
Бога, навіть без особливої підтримки держави 
можуть зробити дуже багато”.

Особливими гостями свята були Йоганнес Зінґгаммер, віце-президент бундестаґу Німеччини 
(другий зліва) та представники одного з найбільших жертводавців Кампанії - Фундації RENOVABIS:  
о. Християн Гартль та Архиєпископ Берлінський Гайнер Кох
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ПЕРЕОСМИСЛИТИ РОЛЬ БІБЛІОТЕКИ  

XXI СТОЛІТТЯ
     Центр Митрополита Андрея Шептицького УКУ 
відкрив свої двері для відвідувачів. Освячення 
та урочисте відкриття відбулося 10 вересня.
     Головний меценат Центру Митрополита 
Андрея Шептицького – канадський філантроп 
і підприємець Костянтин (Джеймс) Темертей. У 
вітальному слові він зазначив, що відкриття 
будівлі – дуже важливий момент для нього та 
його родини.
     Штефан Беніш, головний архітектор Центру 
переконаний, що добрий університет ґрунтуєть-
ся на ідеї, концепції викладань, а архітектура 
може лише допомогти в цій справі. 
     “Для того, щоб зрозуміти, як проектувати 
такий будинок, необхідно відчути, у чому саме 
полягає його ідея, філософське бачення і місія 
університету. Із розвитком електронних засобів 
масової інформації та технологій для все 
більшої кількості університетів бібліотеки 
стають ширшими центрами навчання та 
спілкування. Бібліотека нового віку – це місце, 
де люди працюють і навчаються разом. Вона 
стає менше сховищем книг, а більше місцем 
спілкування. Ми хотіли переосмислити роль 
бібліотеки у XXI ст. та створити достатньо гнучку 
будівлю, яку з часом можна адаптувати до різних 
потреб університету, студентів та викладачів”, – 
розповів Штефан Беніш.

На останньому поверсі - адміністративні приміщення

Бібліотека на 3-му поверсі

Читальний зал на 4-му поверсі



Що може бути більше, ніж знати, 
що моє ім’я та ім’я моєї дружини, сім’ ї 
назавжди асоціюватиметься 
з українським святим, людиною і героєм 
Митрополитом Андреєм Шептицьким
“ “
Меценат Центру 
Митрополита Андрея 
Шептицького –  
канадський філантроп і 
підприємець Костянтин 
(Джеймс) Темертей
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     УКУ та Канадсько-українсь-
кий альянс для глухих та слаб-
кочуючих організували 28-й 
літній табір “Українська же-
стова мова”. Це єдиний табір в 
Україні, де діти з вадами слуху 
мають можливість спілкувати-
ся своєю мовою, почуватися 
вільно у оточенні тих, хто їх 
розуміє. Учасники - 60 дітей. 
Цього року до команди приєд-

 
Розуміти без слів  

налися студентки першого 
курсу програми з соціальної 
педагогіки УКУ Марічка Дзюрах, 
Мар’яна Чернецька, Іра Дуду-
як та Віка Стасишин – дівчата 
організовували дозвілля 
дітей у таборі.
     “Табір став місцем нових 
відкриттів, несподіванок та 
ламання стереотипів. Зараз 
переглядаю відеоуроки, щоб 
краще вивчити жестову мову. 
Наступного року знову планую 
брати участь у таборі”, – каже 
Мар’яна Чернецька.

     Завдяки інноваційному для 
України проекту Центру “Емаус” 
більше ніж 10 людей з легкою 
розумовою неповносправністю 
працевлаштовані 
на підприємствах та у ком-
паніях Львова. 
     Право людей з неповнос-
правністю на працевлаштуван-
ня підтверджене законом у ба-
гатьох країнах світу і в Україні 
також. Однак для працедавців 
така ініціатива – виклик. Щоб 
спонукати підприємців бути 
відкритими до таких ініціатив 
Центр “Емаус” за підтримки 

Львівської бізнес-школи УКУ 
організував сніданок Владики 
Бориса Ґудзяка із представни-
ками бізнес-середовища
міста Львова. 
     “Присутність людей з особ-
ливими потребами в нашому 
університеті має творити також 
атмосферу довіри, – звернувся 
владика Борис до учасників 
бізнес сніданку. – У Колегіумі 
УКУ вони допомагають моло-
дим людям опустити фасади, не 
боятися та будувати стосунки у 
більш відкритий, безпосеред-
ній спосіб. Я надіюся, що ваші 

Л Ю Д И  З  О С О Б Л И В И М И  П О Т Р Е Б А М И  –  О С О Б Л И В А 
Д О Д А Н А  В А Р Т І С Т Ь  Н А  П І Д П Р И Є М С Т В А Х

клієнти матимуть неймовірну 
додану вартість через при-
сутність друзів з особливими 
дарами на ваших підприєм-
ствах. Який це привілей, коли 
ми можемо не лише надати 
певний продукт або послугу, а 
й збагатити чиєсь життя!”.
     За три роки існування про-
екту Центр “Емаус” має успіш-
ний досвід співпраці з ком-
паніями “!FEST”, “Nestle”, “Ашан” 
та аудиторською фірмою “Ма-
зар-Україна”. Партнером проек-
ту стала також пекарня-кафе-
терій “Багет”.

Роман Палажій працює в супермаркеті «Ашан» та Юрко Шатрук - у пекарні-кафетерію «Багет»
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     Цього літа 15 студентів УКУ 
стали волонтерами проекту 
“Будуємо Україну разом!” (БУР). 
Дівчата та хлопці допомагали 
будувати помешкання для сім’ ї 
переселенців у Бердянську. 
     “У перший день роботи 
нам провели майстер-клас із 
шпаклювання. Наступного дня 
шпаклювала так, ніби все жит-
тя цим займалась. Фарбувала 
також стелю, здирала фарбу 
зі стін, ґрунтувала, мала мож-
ливість навіть утепляти буди-
нок. Коли не було будівничої 
роботи, я доглядала за дітьми, 
майструвала з ними гойдалку, 
будувала ватру, прибирала, 
якщо це було потрібно. Загалом 
робила все, щоб не сидіти без 
діла”, – розповідає студентка 
УКУ Христина Лозинська.

     Будувати мости, а не мури. 
Під таким гаслом Студентське 
братство УКУ в сьоме гуртувало 
молодь із різних регіонів Украї-
ни за спільним святкуванням            
Воскресіння Христового. 
     Цьогоріч приблизно сто сту-
дентів з евакуйованих універ-
ситетів Донецької, Луганської 
областей, Мелітополя, За-
поріжжя, Харкова взяли участь 
в акції “Великдень разом!”.
У програмі – екскурсії по місту: 
храмах, рестораціях та культур-
них осередках, майстер-клас з 
писанкарства, освячення вели-
кодніх кошиків, гаївки.

Проект реалізується за підтримки 
Програми національних обмінів, 
що фінансується Європейським 
Союзом та Національним фондом 
підтримки демократії.

 Інститут лідерства та управ-
ління УКУ в співпраці з Па-
тріаршою комісією у справах 
духовенства УГКЦ організува-
ли програму для настоятелів 
вищих духовних навчальних 
закладів УГКЦ. 
     Учасники програми – 16 
настоятелів зі Львівської, 
Дрогобицької, Київської, Тер-
нопільської, Івано-Франківсь-
кої, Стемфордської, Оттавської 
семінарій та семінарії отців 
василіан у Брюховичах.
     Восени 2016 року відбувся 
перший модуль. 
     У програмі – адмініструван-
ня, духовна формація, управ-
ління персоналом, фінансовий 
менеджмент та стратегія ро-
звитку вищої школи.

зБУРили Україну

Великдень разом!Навчання для 
настоятелів семінарій

Львівська бізнес-школа УКУ 
провела безкоштовну навчаль-
ну програму “Ведення власної 
справи” для 30 українських вій-
ськовослужбовців – ветеранів 
АТО та членів їхніх сімей. 
     Учасник програми Роман 
Кривдик розповів, що основ-
ним викликом було мислити 
інакше. “Навчання виявилось 
дуже корисним, а саме пере-
бування в середовищі людей, 
котрі мріють започаткувати 
власну справу, – надихаючим. 

Думати про  нові 
перспективи

Я отримав інструментарій, який 
допоможе грамотно організу-
вати свій бізнес”.
     “Ми зібрали цих людей, 
аби вони змогли поговорити 
та подумати над новими пер-
спективами у їхньому житті. 
Через війну для багатьох із них 
звичне життя зупинилось на 
певному етапі, і зараз прийшов 
момент, аби подумати, що далі. 
Сподіваємося, навчання стало 
новою точкою відліку, з якої 
вони побачили нові перспек-
тиви”, – розповідає керівник 
відділу програм управлінського 
розвитку LvBS Оля Доля.     

С Л У Ж І Н Н Я

Фото з фейсбук сторінки Христини Лозинської

Учасник програми Будз Богдан

Фото надане студентським братством УКУ
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Н О В І  А К А Д Е М І Ч Н І 
Г О Р И З О Н Т И

Етика-Політика-Економіка (ЕПЕ)
бакалаврська програма

Клінічна психологія з основами 
психодинамічної терапії
магістерська програма

      Унікальна для України Східної Європи 
міждисциплінарна бакалаврська програма 
з політичних наук. Розроблена за зразком 
Оксфордського та Єльського університетів. 
Завданням є сформувати лідерів нового типу 
та дослідити суспільні, політичні та економічні 
процеси на перетині наук.
     У програмі поєднуються класичні 
філософсько-етичні студії з елементами 
богословської освіти та вивчення політики, 
економіки й менеджменту. ЕПЕ зорієнтована 
на розвиток критичного і творчого мислення, 
навичок проектної діяльності і вирішення 
проблем, відповідає переліку найважливіших 
компетенцій, які будуть актуальними для 
працедавців найближчого майбутнього. 

     Модель навчання поєднує три основні 
принципи навчання психотерапії: розвиток 
самосвідомості, практичне навчання під 
супроводом фахівців на базах практики і 
засвоєння теоретичних знань.
     Навчання відбувається не тільки в аудиторіях, 
але й на клінічній базі – у Львівському 
обласному клінічному психоневрологічному 
диспансері.
     Програма передбачає стаціонарну та 
модульну систему навчання. Такий формат 
зручний для тих, хто вже працює і хоче 
здобути додаткову освіту. Студенти мають 
три тижні для безпосередньої практики 
під наглядом супервізорів, акредитованих 
викладачів та терапевтів різних напрямів 
психодинамічної терапії.

ІТ та бізнес-аналітика
бакалаврська програма

Бакалаври 
вступна кампанія 2016-2017року

     Незмінно серед найперспективніших 
професій майбутнього вже впродовж багатьох 
років є професії, пов’язані з комп’ютерними 
науками та аналітикою – передовсім бізнес 
та економіка. 
     “ІТ та бізнес-аналітика” – програма на 
перетині технологій та бізнес-практик. 
Міждисциплінарна програма ґрунтується 
на комп’ютерних науках, але поєднує 
системний аналіз та організацію управління 
бізнес-процесами.
     Протягом перших двох років навчання 
80% курсів перетинаються з програмою 
комп’ютерних наук УКУ. Далі вони зможуть 
обирати бажаний напрям, навчаючись на одній 
із програм факультету прикладних наук.
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Простір Університету заохочує до відкритості та спілкування  



П О К Л И К А Н И Й 
Б О Г О М

     Влітку 2017 р. до коман-
ди духовно-пасторально-
го відділу УКУ приєднався 
отець Назарій Мисяковсь-
кий. Останні сім років отець 
працював над докторатом із 
пасторального богослов’я на 
богословському факультеті м. 
Фульда (Німеччина), 
до цього – навчався в 
Львівській духовної семінарії 
Святого Духа.
     Душпастирство не було 
мрією. Радше покликанням…
     Юнаком отець Мисяковсь-
кий мріяв стати військово-
службовцем, як і батько. Із 
дитинства відвідував війсь-
кові частини, перебував у 
середовищі солдатів і знав 
напевне, що його дорога веде 
до служби в армії. 
     “У 2001 році мав нагоду 
місяць проживати з сестрами 
служебницями Непорочної 
Діви Марії Провінції Святого 
Йосифа в Сербії, – пригадує 
о. Назарій. – Там побачив, як 
сестри працюють з бідними, 
важкохворими, проводять 
ранкові молитви. Я щодня 
спостерігав за дівчатами 
– молодими, усміхненими, 

радісними, і хотів зрозуміти, 
чому вони вибрали Бога. 
Якось під час триденних ре-
колекцій у селі Хоргош, перед 
сном, я відчув, що Бог каже 
мені, що той шлях, яким я 
пройшов дотепер – не мій”.
     До Львова отець Назарій 
повернувся іншим. Почуті мо-
литви не виходили з голови і 
прокинулась велика жага до 
молінь. Врешті він наважився 
поставити Богу ультиматум, 
мовляв, “Добре, Боже, як ти 
хочеш від мене цього шля-
ху, то я спробую вступити в 

духовну семінарію. Якщо мені 
це вдасться, то значить це й 
справді Твоя воля. Якщо ж ні – 
армія завжди відкрита”.
     “Я вступив до Львівської ду-
ховної семінарії Святого Духа з 
першого разу і сприйняв це як 
волю Бога, який чекає від мене 
служіння, – розповідає отець 
Назарій. – Батько підтримав 
моє рішення і завжди повторю-

Я відчув, що Бог 
каже мені, що той 
шлях, яким я пройшов 
дотепер - не мій

вав, що він прослужив у армії 
27 років за нас трьох: за мене 
і двох молодших братів (один 
із братів – священик, інший – 
завершив навчання в 
духовній семінарії цього 
року – ред.).
     Отець – не тільки духівник 
в УКУ. Він також є куратором у 
Колегіумі ім. Патріарха Йоси-
фа Сліпого та викладає курс 
про молодіжне душпастир-
ство для студентів 
ліценціатської програми УКУ. 
Спілкування з молоддю, сту-
дентами вважає особливим 
завданням духівника.
     “Я хочу бути для студентів 
другом, тому налаштований 
шукати індивідуальний під-
хід до кожного, – каже отець 
Мисяковський. – Студенти в 
УКУ є дуже креативними, адже 
університетське середовище 
дає їм можливість більшого 
саморозвитку. Завданням 
духівників у такому універси-
теті є йти не лише до бого-
словів, які й так отримують 
богословську освіту, але до 
студентів інших факультетів 
і нести їм живого Бога”, – 
розповів отець Назарій.
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     Верховна Рада України 
проголосила 2017-й роком Па-
тріарха Йосифа. За дорученням 
Синоду Єпископів УГКЦ Інститут 
історії церкви УКУ провів серію 
заходів для популяризації в 
Україні постаті Йосифа Сліпого 
та його діяльності. 

     Заходи в містах України
Серія наукових симпозіумів 
“Патріарх Йосиф Сліпий: знайо-
мий і незнаний” відбулася в 
містах України: Полтаві, Хар-
кові, Запоріжжі, Чернівцях, 
Ужгороді та Одесі.
     “Ми спробували через 
постать Патріарха, через до-
слідження та популяризацію 
його діяльності промовити 
до сердець, які потребують 
знань про нього, але ще більше 
потребують прикладу. Живого 
свідчення того, що можна не 
зламатися, відстоювати свої 
переконання в умовах, коли 
здавалося би все втрачено, 
коли нічого – навіть надії – вже 
не залишається. Проте люди-
на змогла вистояти 18 років 
сталінських таборів, а потім у 
понад 70-літньому віці фак-
тично розпочати нове життя, 
не тільки для себе самого, а 
радше даючи надію на вос-
кресіння тієї Церкви, за яку він 
страждав, життя новим інститу-
ціям”, – розповідає проректор 
із зовнішніх зв’язків УКУ 
Олег Турій.

Виставка
     Інститут історії Церкви також 
підготував банерну виставку 
про життя і діяльність Патріар-
ха Йосифа, яка експонувалася 
не лише в університетських 
осередках, але й у стінах Вер-
ховної Ради, Патріаршого Собо-
ру в Києві, у багатьох парохіях 
поблизу лінії фронту на сході 
України та у громадах українсь-
кої діаспори. 

Невипадкове вічне місто
     Кульмінацією програми 
стала літня школа УКУ в Римі, 
головною темою якої була 
постать Патріарха в контексті 
міжнародних політичних та 
церковних відносин. Учасники 
– молоді науковці, які дослід-
жують спадщину та діяльність 
Йосифа Сліпого, брали участь 
у конференціях у містах впро-
довж весни. 
     Глава і Отець УГКЦ Блажен-
ніший Святослав у вітанні учас-
никам літньої школи зазначив, 

що організатори невипадково 
вибрали Рим. “Мій попередник, 
не маючи можливості жити 
та працювати в незалежній 
Україні, будував український 
світ із вічного міста, на вулиці 
Бочеа. Там він заклав собор 
Святої Софії – Премудрості 
Божої, а поряд із ним – Україн-
ський католицький університет, 
опираючись на віру та науку 
як міцний фундамент відрод-
ження української церкви та 
держави”.
     
    2017 рік став також ювілей-
ним для самого Інституту 
історії Церкви. Його створення 
25 років тому стало відправною 
точкою відродження Львівсь-
кої богословської академії та 
її подальшої реорганізації в 
університет.
     За словами проректора 
УКУ Мирослава Мариновича, 
святкування 25-ліття Інституту 
– це “святкування гірчичного 
зерна, яке хоч і вмерло, але 
дало багато плоду” і все, що ми 
бачимо, – це плід тих перших 
зусиль, які йшли від перших 
працівників Інституту: “Проект 
усної історії є надзвичайним, 
бо він зберіг пам’ять. Зараз 
важко подумати, що було б, 
якби не було Інституту, адже 
стільки свідчень врятовано, що 
стало надзвичайним духовним і 
науковим здобутком”.Олег Турій - проректор УКУ, Тетяна 

Іжевська- посол України у Ватикані 
та о. Іван Дацько             

Професор Юрій Авакумов під час виступу 
на літній школі в Римі
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Відбулась стратегічна сесія ради 
директорів УКОФ (США та Канади) 

та УКФ Великобританії

Кріс Мерфі
Сенатор  США

Голова 
Представництва 

Європейського 
Союзу в Україні 
Хюґ Мінґареллі

Надзвичайний 
і Повноважний 
Посол Канади 
в Україні 
Роман Ващук

Надзвичайний 
та Повноважний 
Посол Федера-
тивної республіки 
Бразилія в Україні 
Освальдо Беато 
Жуніора

Надзвичайний 
і Повноважний 
Посол Франції 
в Україні 
Ізабель Дюмон

Надзвичайний
і Повноважний 
Посол США 
в Україні 
Марі Йованович
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ГЕЛЬСІНСЬКА 
ГРУПА: 40 РОКІВ

TEDx UCU

     Близько 150 колишніх 
політв’язнів із 15 країн світу 
зібрались в Українському като-
лицькому університеті з нагоди 
40-річчя від часу створення 
Української Гельсінської групи.
     Проректор з місії та при-
значення УКУ, співзасновник 
УГГ Мирослав Маринович 
зазначив, що для нього було 
важливо зібрати дисидентів, 
які у важкі часи переслідувань, 
тюрем і таборів підтримували 
один одного. Зустрітись, щоб 
обговорити здобутки, втра-
ти та виклики Гельсинського 
руху за права людини, і просто 
порозмовляти з побратимами, 
з якими не бачились роками. 
“Переважно всі, хто зібрався, 
знає ненав’язливий “сервіс” 
конвоїрів та “опіку” КДБ. Фор-

     13 спікерів. 12 ідей. 100+ 
однодумців. В університеті 
відбулась перша конференція 
TEDxUCU.
    “УКУ – завжди було і зали-
шається центром зустрічі не-
пересічних особистостей, яким 

мула протистояння є одна і та 
сама: що тоді, коли ми були у 
таборах, що сьогодні. Це – за-
гальнолюдські цінності, на яких 
тримається цивілізація. Якщо 
будемо опиратися на них, – 
переможемо. Так, як ми 
перемагали ту злу силу у 
таборах. ”, – наголосив 
Мирослав Маринович.
     

     У межах зустрічі відбувся 
ІІ Кримський форум. Учасники 
Кримського форуму написали 
відкрите звернення до світо-
вих урядів під назвою “Загаль-
нолюдські цінності – гарант 
безпеки у світі”, в якому закли-
кали міжнародну спільноту 
вимагати від Росії припинити 
насилля в Криму.

є що сказати, яким є чим поді-
литися з іншими”, – зазначають 
організатори заходу.
     Завданням експертів було 
розкрити гасло конференції – 
“Майбутнє розпочинається вже 
сьогодні” – із різних перспек-
тив: інформаційних технологій, 
бізнесу, освіти, релігії. 

     Важливо, що промовця-
ми конференції стали також 
викладачі та випускники УКУ.    
Випускниця магістерської 
програми з інновацій та техно-
логій, співзасновниця Центру 
інноваційної освіти “Про.Світ” 
Ліля Боровець ділилась досві-
дом та думками про виклики 
в освіті, співзасновники все-
українського волонтерського 
табору “Будуймо Україну Ра-
зом” Юрій Дідула (президент 
Асоціації випускників УКУ) та 
Андрій Левицький – про транс-
формувальну силу спільної дії. 
Виконавчий директор Центру 
лідерства УКУ Андрій Рожде-
ственський розповідав про 
лідерство та гідність людини, а 
проректор із зовнішніх зв’язків 
УКУ Олег Турій – про досвід ми-
нулого у розумінні сьогодення 
та плануванні майбутнього. 

Проректор УКУ Мирослав Маринович та голова Меджлісу, депутат Верховної 
Ради України  Рефат Чубаров

На фото: Андрій Рождественський, керівник Центру лідерства УКУ



    Чудовою пам’яттю тепер може 
володіти не тільки Шерлок Холмс. 
Студентки програми з комп’ютерних 
наук Марічка Гірна та Таня Бацен-
ко створили Mind Palace (“Палац 
пам’яті”) – віртуальну кімнату, куди 
можна зберігати ідеї, важливі думки, 
розмови, нотатки тощо. 
     “Спочатку ви надиктовуєте про-
грамі необхідний текст, вона шукає 
відповідне зображення у пошукови-
ку і зберігає. Коли ж певна інфор-
мація буде потрібною – достатньо 
“прогулятися Палацом пам’яті”. Те, 
що зробили, можна поширити для 
друзів”, – розповідає Таня.
     Для перегляду нотаток потрібно 
використовувати спеціальні окуляри 

віртуальної реальності – тоді перед 
очима постане кімната, де є лише ви й 
ваші нотатки.
     Як усе починалось – згадує Маріч-
ка Гірна: “Нам потрібно було робити 
курсову, але ми не хотіли чогось ба-
нального. Стало цікаво попрацювати 
з віртуальною реальністю. Ми цього 
ніколи раніше не робили, й це стало 
справжнім викликом”. 
     Тепер Таня та Марічка розвивають 
та вдосконалюють проект. Спілку-
ються з користувачами віртуальної 
кімнати. Кажуть, хочуть зрозуміти, що 
подобається їм, що – ні. “Ми хочемо 
запустити окремий продукт, і шукаємо 
свою нішу”, – каже Марічка.

VR-IDEAS ТА 
ПАЛАЦ ПАМ’ЯТІ

На фото Марічка Гірна та Таня Баценко з Google cardboard та VR box пристроями для 
віртуальної реальності



Нескорений Стукати, щоб 
відкрили

Дарувати більше, 
ніж гроші

     Студент магістерської 
програми з публічного 
адміністрування Павло 
Мамонтов завоював 
бронзову медаль у 
веслуванні на тренажерах 
на змаганнях “Invictus 
Games”.
     Павло – колишній 
боєць полку “Азов”. Був 
поранений, пережив 
багато операцій та довге 
лікування. Каже, що мав 
час обдумати стратегію 
власного життя: “Вирішив 
змінити окопи боротьби 
на війні на розбудову 
країни разом з іншими 
молодими та амбіційними 
активістами”. 

    Іван Гриців, студент 
програми з соцільної 
педагогіки УКУ, 
став переможцем 
Міжнародного пісенного 
фестивалю “Золотий 
птах” для дітей та 
молоді з обмеженими 
можливостями.
     “Як написано в 
Біблії, хто стукає – тому 
і відкривають. Я також 
стукав, пробував себе 
і досяг. Щоб стати 
переможцем, треба 
співати від душі. Гарний 
спів – це ще не показник, 
що ти станеш першим. 
Треба співати, навіть 
не задумуючись про 
перемогу”, – розповідає 
Іван.

    Студентська організація 
УКУ “Відлуння” опікується 
дитячим будинком у 
с. Лаврів, Львівським 
інтернатом №2
та спецшколою-
інтернатом у с. 
Добромиль.
      Антон Тарасов – 
волонтер “Відлуння”. 
Студент допомагає 
виконувати завдання 
школярам Львівської 
школи-інтернату № 2. 
“Це – дуже особливий 
досвід, який змушує 
задуматись про речі, про 
які зазвичай не думаєш”, – 
переконаний Антон.

В Е Л И К О Г О  Б А Ж А Й Т Е !

НОВЕ ПОКОЛІННЯ

Фото з фейсбук сторінки “Відлуння”

Історії наших студентів читайте на сайті ucu.edu.ua
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Фото з фейсбук сторінки Павла Мамонтова



* Студенти, які навчаються на ліцензованих МОН бакалаврських та магістерських програмах 

АР Крим 
Вінницька область
Волинська область
Дніпропетровська область
Донецька область
Житомирська область
Закарпатська  область
Запорізька область
Івано-Франківська область
Київська область

Географія студентів*

Фінансовий звіт
Операційна діяльність

23%

25%

31%5%

11%

17%

4%
8%

39%

18%

14%

6%

Кіровоградська область
Луганська область
Львівська область
Миколаївська область
Одеська область
Полтавська область
Рівненська область
Сумська область
Тернопільська область

Харківська область
Херсонська область
Хмельницька область
Черкаська область
Чернівецька область
Чернігівська область

- 982

- 50

- 20

- 10

- 0

6
17
12
22
24

8
16
11
79

116

7
13

982
5

16
11
13
4

61

20
3

11
3
9
8

59%

41%

УКУ В ЦИФРАХ
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25%
31%
5%

11%
17%
4%
8%

6%
14%
18%
39%
23%

Надходження 

Витрати 
Академічний розвиток, колегіум, 
бібліотека та ІТ
Господарські витрати
Інституційна підтримка
Навчальні програми
Наукові інститути та центри

Навчальні програми та послуги
Пожертви та ґранти з США
Пожертви та ґранти з Канади
Пожертви та ґранти з Європи
Пожертви та ґранти з Україн
Пожертви та ґранти з інших країн
Розподіл сталих фондів

Витрати

Надходження



* Кількість студентів дипломних та довготривалих 
сертифікатних програм  подано станом на 01.10.2017. 

1481

Капітальні проекти

Дипломні  
програми*  

Аспірантура - 22
Бізнес-адміністрування – 33
Богослов’я – 261
Етика-Політика-Економіка - 39
Журналістика – 50
Інновації та підприємництво – 55
Історія та археологія – 111
ІТ та бізнес-аналітика - 27
Комп’ютерні науки – 134
Культурологія – 46
Медіакомунікації – 40
Науки про дані – 33
Право – 25
Психологія – 195
Публічне адміністрування  - 32
Соціальна педагогіка – 66
Соціальна робота – 57
Соціологія – 80
Управління неприбутковими організаціями  - 41
Управління персоналом та організаційний 
розвиток – 30
Управління технологіями – 38
Філологія – 56
Християнська педагогіка і організація
дозвілля - 10 
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15%
48%
28%
9%

86%

7%
7%

Надходження 

Витрати 
Університетське містечко біля 
стрийського парку 
Будівля на вул. І. Свєнціцького
Інші проекти

Пожертви та ґранти з США 
Пожертви та ґранти з Канади 
Пожертви та ґранти з Європи 
Пожертви та ґранти з України

194

318

156307

276

230

СТУДЕНТИ 
УКУ

Витрати

Надходження

Щороку близько 500 осіб 
навчаються на різноманітних 
короткотермінових програм УКУ 
з богослов’я, психології, біоетики, 
наук про дані, української мови та 
культури

86%

7%

7%

15%

48%

28%

9%



     Видавнича серія “Київське 
християнство” отримала 
ще 11 книг.  Гуманітарний і 
філософсько-богословський 
факультети УКУ презентували 
нові книги з досліджень 
історії Київської Церкви, які 
опубліковано впродовж цього 
року українською, іспанською, 
польською і російською 
мовами авторства провідних 
богословів, істориків і 
філологів.
     “Презентовані книги 
увиразнюють унікальну 
роль Київської Церкви у 
формуванні національної 
самобутності сучасних 
українців й інших модерних 
націй нашого реґіону Європи 
Сучасні виклики, з якими 
стикається Україна, а зокрема 
потреба «зшивання» країни, 
неможливо зрозуміти й 
зреалізувати без глибшого 
пізнання ролі християнства“, 
– переконаний проректор УКУ 
з наукової роботи професор 

Ігор Скочиляс.
     Від 2015 року діє 
публічний сегмент програми 
– проект “Соборна Україна 
та Київська Церква”, 
який наголошує на 
тисячолітньому зв’язку між 
українською культурою і 
християнством. 
     “Наш богословський 
голос загубився, наукові 
традиції розсіялися в 
лихоліттях світових воєн та 
лютуванню тоталітаризмів. 
Завдання українців – 
відродити загублену 
київську еклезіологічну 
богословську традицію 
і зробити її суб’єктом, 
радше ніж об’єктом 
глобального християнства”, 
– декан філософсько-
богословського факультету, 
співкоординатор і науковий 
редактор проекту “Соборна 
Україна та Київська Церква” 
о. Роман Завійський.

Магістерська 
програма 
з медіа-
комунікацій УКУ 
представила 
українською 
мовою 
переклад книги 
найвідомішого 
американського візуального 
дослідника Альберто Каїро 
“Функціональне мистецтво. 
Вступ до інфографіки та 
візуалізації”. Це перший 
україномовний навчально-
наочний посібник з 
інфографіки та візуалізації. 
Унікальне видання, аналогів 
якому немає в Україні. 
Книга отримала нагороду 
Форуму видавців 2017 як 
найкраще видання у номінації 
“навчальна, довідкова, 
професійна література”.

Інститут 
історії 
церкви УКУ 
презентував 
книгу “Будьмо 
собою!” 
про життя 
і заповіт 
Патріарха 
Йосифа Сліпого. До 
ювілейного видання увійшло 
“Завіщання” Патріарха Йосифа, 
біографічний нарис про 
нього о. Андрія Михалейка, 
ілюстрований світлинами 
найважливіших етапів 
патріархового подвижницького 
шляху та вступне пастирське 
слово Блаженнішого 
Святослава Шевчука. Книгу 
підготували спеціально до 
24-го Форуму видавців спільно 
з Постуляційним центром 
беатифікації і канонізації святих 
УГКЦ з нагоди 125-ї річниці 
від дня народження Йосифа 
Сліпого.

НОВІ ВИДАННЯ

Блаженіший Святослав та проректор УКУ Ігор Скочиляс на презентації 
серії “Київське християнство”
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Візуальне мистецтво

Будьмо собою!

Пізнавати роль 
християнства



РІК У ДОСЯГНЕННЯХ
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     В університеті створено Центр 
навчальних та інноваційних тех-
нологій (ЦеНІТ), який впроваджує 
технології електронного нав-
чання, створює масові відкриті 
онлайн-курси (МВОК), допомагає 
викладачам та студентам ово-
лодіти засобами електронного 
навчання, консультує їх щодо 
ефективного використання 
новітніх методів навчання 
і викладання. 
     Детальніша інформація про 
діяльність Центру: ceit.ucu.edu.ua 

Робити освіту 
доступнішою 12

180

9

90

104
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     Школа журналістики УКУ 
очолила рейтинг якості жур-
налістської освіти в Україні.
     Такі результати дослідження 
якості журналістської освіти в 
Україні презентувала ГО “Де-
тектор медіа”.
     Збір даних для складання 
рейтингу здійснювався мето-
дом опитування факультетів/
кафедр/шкіл журналістики. 
Експертна група також аналізу-
вала інформацію з відкритих 
джерел, зокрема, наповнення 
сайтів. 

     Історія створення та розвит-
ку УКУ ввійшла до книги “10 
успішних українських брендів”.
     “Героями” видання стали 
десять компаній та організацій 
України, які задають ритм у 
сферах своєї діяльності та чиї 
історії успіху здатні надихнути 
інших.  На власному досвіді 
вони показали, що лише пра-
вильна ідея, знання, талант, 
віра у свою справу та наполег-
ливість, які конвертуються у 
якість, можуть створити справді 
впізнаваний бренд. 

     Студенти магістерської про-
грами з Data Science завоювали 
“бронзу” на міжнародному кон-
курсі з аналізу даних Queen’s 
Innovation Challenge (Канада).        
     Учасники мали запропо-
нувати рішення для однієї із 
наданих бізнес-ситуацій за 
допомогою аналізу даних. На 
розгляд представлені кейси 
з портфоліо найбільших ком-
паній Канади: Банку Нової 
Шотландії, Королівського Банку 
Канади, банк Toronto Dominion 
, Банку Монреа́ля, компанії 
“Spirit of Math”, мережі супер-
маркетів “Loblaws” та компанії 
Canadian Tire. 
     Команда студентів магістер-
ської програми обрала для 
вирішення проблему Банку 
Монреа́ля: запропонувала, як 
покращити продаж інвести-
ційних продуктів і збільшити 
прибуток на 5 %.

Бронзові призери 
Queen’s Innovation 
Challenge

Школа журналістики - 
краща в Україні

УКУ – в топ-10 
українських брендів
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    Ендрю Вестон два роки 
викладав англійську мову в УКУ. 
До цього – працював вчителем 
у британській школі.
     Перед від’ їздом розповів 
про свою УКУківську історію: 
     “Коли я гостював у друзів зі 
спільноти українських студентів 
у Оксфорді, вони порекомен-
дували мені: “Чому б тобі не 
поїхати і не подивитися на УКУ? 
Вони завжди шукають волон-
терів і запрошують людей, які 
навчали б студентів англійської 
мови”. Я подумав: “Чому ні?” 
Адже в мене є досвід викладан-
ня англійської мови у 
Великій Британії, Африці, 
а також у Росії”.

     Коли приїхав в Україну, 
зрозумів, що це було правиль-
не рішення. За його словами, 
УКУ робить багато речей пра-
вильно, і дуже приємно бачити, 
як університет розвивається. 
“Багато з того, що УКУ робить 
якісно, можна впроваджувати 
в інших університетах і системі 
освіти загалом”, - каже він.
     Незрозумілим для британця 
залишилися залікові книжки: 
“Це найбільш недоцільна річ, 
яку я бачив у освіті. Усе це і 
так є в електронному форматі. 
Не розумію, навіщо дублювати 
оцінки в заліковки”.
     Студенти в УКУ, на його дум-
ку, – фантастичні: у них чудові 
знання, і коли їх заохочувати, 
вони прагнуть досягати цілей і 
мати все найкраще.

УКУківська історія 
британця

Міжнародні партнери Активне літо

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
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137

47

91 15 25

студенти УКУ взяли 
участь у літніх 

іноземних студентів  
взяли участь у літніх 

волонтерів з інших 
країн приїхало на 

іноземних викладачів 
на дипломних та сер-
тифікатних програмах

викладачів виклада-
ють pro-bono

осіб викладали чи 

школах/стажуваннях 
закордоном

школах УКУ

виконували адміністративну 
роботу через  різні програми 
обміну

літні мовні школи УКУ

Перелік партнерів можна переглянути на international.ucu.edu.ua



Владика Борис (Ґудзяк) 
президент УКУ

Владика Венедикт (Алексійчук)
єпископ-помічник Львівської архиєпархії УГКЦ, м. Львів

Владика Володимир (Ющак)
єпарх Вроцлавсько-Ґданський УГКЦ, м. Вроцлав

о. д-р Богдан Прах
Ректор Українського католицького університету

Данило Білак
директор Офісу залучення та підтримки інвестицій Ukra-
ineInvest

Роберт Брінклі
голова ради правління “The BEARR Trust”, Надзвичайний 
І Повноважний Посол Сполученого Королівства 
Великої Британії та Північної Ірландії в Україні 
(2002-2006), м. Лондон

Вольф Дітріх Гайм
керівник 4-го відділення 6-ї секції МЗС Австрії з 
Адміністративних питань, Надзвичайний і Повноважний 
Посол Австрії в Україні (2010-2015), м. Відень

д-р Юрій Єхануров
професор кафедри теоретичної та прикладної економіки 
Київського національного Університету ім. Тараса 
Шевченка, прем’єр-міністр України (2005-2006), м. Київ

Тарас Кицмей
член ради директорів корпорації “Софтсерв”, м. Львів

Микола Кміть
голова наглядової ради ТзОВ «Сонячна електростанція 
«Богородчанська-1», голова Львівської обласної 
державної адміністрації (2008-2010)

Богдан Козак
президент ТВК “Львівхолод”, м. Львів

д-р Тетяна Крушельницька
громадський діяч, доцент кафедри фізики 
Національного університету “Львівська Політехніка”,
 депутат Львівської міської ради 5 скликань, м. Львів

Наталя Попович
співзасновник One Philosophy Group of Companies
та Українського кризового медіацентру, м. Київ

Євгеній Уткін, 
засновник і президент компанії  KM Core

Володимир Турчиновський,
декан факультету суспільних наук УКУ, директор 
Міжнародного інституту етики та проблем сучасності УКУ, 
секретар Сенату

Анатолій Юркевич
український підприємець, 
співвласник “Мілкіленд”, м. Київ

ВЕЛИКИЙ КАНЦЛЕР УКУ

Блаженніший Святослав (Шевчук)
Верховний Архиєпископ Києво-Галицький,
Отець і Глава УГКЦ

ПРЕЗИДЕНТ

Владика Борис (Ґудзяк)
Президент УКУ, голова Сенату, єпископ 
Єпархії св. Володимира в Парижі для 
українців греко-католиків у Франції, 
Бельгії, Нідерландах, Люксембурзі та 
Швейцарії

РЕКТОР

о. д-р Богдан Прах

ПРОРЕКТОРИ

д-р Тарас Добко
перший проректор

Наталія Климовська
проректор з розвитку та комунікацій

Мирослав Маринович
проректор з питань призначення
та місії університету

Софія Опацька
проректор з науково-педагогічної роботи

Мирослав Сеник
проректор з адміністрації та розвитку

проф. Ігор Скочиляс
проректор з наукової роботи

д-р Олег Турій
проректор з зовнішніх зв'язків
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Ви можете підтримати нас, зробивши благодійну пожертву 
Отримувач: Релігійна організація “Український католицький
університет Української Греко-Католицької Церкви”
р/рах. No2600101703741
в ПАТ «Кредобанк, у м. Львів, вул. Сахарова, 80а
ЄДРПОУ 20850999, МФО 325365
Свідоцтво платника ПДВ No200158542 видане 21 січня 2014р. Інд. под. 
No208509913048

Контактуйте з нами 
у Великобританії: 
Українська Католицька Фундація 
Сполучене Королівство, Лондон
ucf.london.ucu@gmail.com

Контактуйте з нами в Канаді: 
Українська Католицька 
Освітня Фундація
Suite B-02, 770 Browns Line Avenue, 
Toronto, ON, M8W 3W2 Canada
phone: 416/239-2495
toll free (in Canada):
1/866/871-8007
fax: 416/239-2496
e-mail: info@ucef.ca
www.ucef.ca

Контактуйте з нами в США: 
Українська Католицька 
Освітня Фундація
2247 W. Chicago Avenue
Chicago, IL 60622
phone: 773/235-8462
fax: 773/235-8464
e-mail: ucef@ucef.org
www.ucef.org

Контактуйте з нами в Україні:
Український Католицький 
Університет.
Україна, 79011, м. Львів, 
вул. Іларіона Свєнціцького, 17
тел.: + 38/032/240-99-40
факс: +38/032/240-99-50
e-mail: info@ucu.edu.ua
www.ucu.edu.ua


