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Український католицький університет 
є відкритою академічною спільнотою, 
яка живе східнохристиянською 
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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o. д-р Богдан Прах 
ректор УКУ

Слава Ісусу Христу!

Дорогі у Христі брати і сестри!

Сказати, що минулий навчальний 
рік був особливим, це майже нічого 
не сказати. Ми усі відчули на собі, 
як на ходу доводиться змінювати 
плани, відмовлятися від задуманого, 
напружуватися, щоб не втратити 
досягнутого важкою працею. На 
жаль, чимало із запланованого на 
початку року довелося відкласти. На 
жаль, багато зусиль було прикладено 
для пом’якшення кризи, викликаної 
світовими пандемією і супутніми 
економічними негараздами, а не на 
розвиток і рух уперед. І на жаль, криза ще 
не минула… Кризи вже бували в історії 
УКУ. І після кожної з них наш Університет 
ставав сильнішим і досвідченішим. 
Звісно, якщо демонстрував зрілість, 
дорослість і готовність до непростих 
рішень. Зокрема, якщо наша спільнота 
виявляла відкритість до змін і бажання 
вчитися новому. В минулому році ми 
справді відчули, що університет є не 
тільки інституцією, яка навчає, а й яка 
навчається.

Вважаю, чи не найбільш дієвим 
важелем у подоланні спричинених 
кризою викликів є здорова внутрішня 
культура УКУ, яка опирається на ключові 
євангельські соціальні принципи – 
пошану до гідності людини, спільне 
добро, солідарність і субсидіарність. 
Нам не подолати кризу без уявлення, 
що УКУ є спільним благом і надбанням, 
де ми покликані бути не найманими 
працівниками, а його активними 
співтворцями. Не легко впоратися 
з будь-якими труднощами, якщо у 
всьому покладатися на керівництво і 
не брати творчої відповідальності за 
кризову ситуацію на тому рівні, де мої 
дії мають вплив. Годі сподіватися на 
гідний вихід з кризи без усвідомлення, 
що кожна особа має значення, навіть 

якщо під тиском вкрай несприятливих 
обставин доводиться приймати складні 
рішення зі скорочення персоналу. 
Безнадійно розраховувати на успіх без 
солідарності – готовності послужити 
іншому і понести тягарі один одного. 
Тому у цьогорічному звіті я хотів би 
згадати ключові події і досягнення 
насамперед через призму конкретних 
осіб, чия самовіддана праця найкраще 
засвідчила, чим є наш Університет, і яка 
добре пояснює, чому УКУ втішається 
дружбою і підтримкою десятків тисяч 
людей по всьому світу.
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Ф І Н А Н С О В І  Д А Н І

62%
38%

2060
11
17

2

СТУДЕНТІВ 
ТА АСПІРАНТІВ

БАКАЛАВРСЬКИХ ПРОГРАМ

2 0 1 8

2 0 1 9

2 0 2 0

МАГІСТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ

СЕРЕДНІ КОНКУРСНІ БАЛИ ВСТУПНИКІВ:

Кількість студентів  
на БАКАЛАВРСЬКИХ 
ПРОГРАМАХ

Кількість студентів  
на МАГІСТЕРСЬКИХ 
ПРОГРАМАХ

700

1339

Пожертви  
та ґранти з Європи

Пожертви 
та ґранти 
з України

Endowment 
distribution

Навчальні 
програми 
та послуги

Пожертви та 
ґранти зі США

Пожертви  
та ґранти  
з Канади

38%

25%
6%

15%
12%

4%

НАДХОДЖЕННЯ

216 28 60
284БАКАЛАВРІВ

МАГІСТРІВ

186,98
187,9
189,2

З ВІДЗНАКОЮ

З ВІДЗНАКОЮ

ФІЛОСОФСЬКО-БОГОСЛОВСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Богослов’я 180

ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Історія 98

Культурологія 102

Філологія 110
ФАКУЛЬТЕТ НАУК ПРО ЗДОРОВ’Я

Психологія 107
Соціальна робота 97

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНИХ НАУК
Комп’ютерні науки 184
Інформаційні технології та бізнес- аналітика 123

ФАКУЛЬТЕТ СУСПІЛЬНИХ НАУК
Етика-Політика-Економіка 175
Право 49
Соціологія 114

ФІЛОСОФСЬКО-БОГОСЛОВСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Богослов’я  75

Християнська педагогіка та організація дозвілля  20

ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Історія 18

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНИХ НАУК

Науки про дані 60

ФАКУЛЬТЕТ СУСПІЛЬНИХ НАУК

Журналістика  31

Медіакомунікації  36

Права людини 44

Публічне управління та адміністрування 34

Управління неприбутковими організаціями 43

ЛЬВІВСЬКА БІЗНЕС ШКОЛА, LVBS

Бізнес адміністрування 34

Інновації та підприємництво 60

Менеджмент маркетингової діяльності 52

Управління персоналом та організаційний розвиток 24

Управління технологіями 23

ФАКУЛЬТЕТ НАУК ПРО ЗДОРОВ’Я

Клінічна психологія  
з основами когнітивно-поведінкової терапії 60

Психологічне консультування  
з основами психодинамічної терапії 61

Фізична терапія та ерготерапія 25

Навчальні 
програми

Господарські витратиІнституційна 
підтримка

Наукові інститути  
та центри

Академічний 
розвиток, колегіум, 
бібліотека та ІТ

ВИТРАТИ

42%

19%

19%

8%

12%

PH.D.    ПРОГРАМИ
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СТУДЕНТИ З ІНШИХ КРАЇН 

 Білорусь 1 

 Гана 1 

 Киргистан 1 

 Молдова 1 

 Росія 4 

 США 4 

 Угорщина 1 

 Філіпіни 1 

М І Ж Н А Р О Д Н Е  П А Р Т Н Е Р С Т В О

 Г Е О Г Р А Ф І Я  С Т У Д Е Н Т І В ,  
2 0 1 9 - 2 0 2 0  Н А В Ч А Л Ь Н И Й  Р І К

УГОДИ ПРО ПАРТНЕРСТВО 30 

ЕРАЗМУС-ПАРТНЕРІВ  
з угодами про обмін 
студентами, викладачами 
та працівниками 

37 

іноземних 
учасників з 
69 країн світу 
брали участь 
в літній школі 
DATA SCIENCE 
ОНЛАЙН

3 

108  6 

діючі міжуніверситетські 
проєкти КА2 ЕРАЗМУС

3 континенти

23  країни

58  заклади вищої освіти

іноземців 
брали участь в 
УКРАЇНОМОВНІЙ 
ШКОЛІ-ОНЛАЙН 
влітку

ІНОЗЕМНИХ 
СТУДЕНТІВ 
вчилося в УКУ,  
2 за обміном

1194 

студентів  
протягом семестру 
НАВЧАЛИСЯ 
ЗА КОРДОНОМ 
у країнах: 
Чехія, Бельгія, 
Німеччина, Італія, 
Нідерланди, США, 
Литва, Мальта, 
Канада, Австрія

1204 

18 
131 

84 
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21 
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29 листопада 2019 року в Посольстві Республіки Польщі у Києві 
відбулося урочисте вручення нагород 13-го конкурсу ім. Єжи 
Ґедройця молодим дослідникам за найкращі наукові праці з історії 
Польщі та польсько-українських стосунків. У номінації «Докторські 
праці» нагороду отримав академічний координатор програми 
«Київське християнство» та викладач кафедри історії к.і.н. Іван 
Альмес. 

Іван Альмес отримав престижну 
премію ім. Єжи Ґедройця «Київське 

християнство»
Навчально-дослідна програма 
«Київське християнство» діє 
в УКУ ще з 2012 року, а п’ять 
років тому – у 2015 –  почав діяти 
публічний сегмент програми – 
проект «Соборна Україна та 
Київська традиція».

У рамках програми впродовж 
2019 року було проведено 2 науко-
ві конференції у Києві та Львові, 
відбулося 19 наукових семінарів на 
гуманітарному і філософсько-бого-
словському факультетах УКУ. Орга-
нізовано 9 презентацій програми 
КХ та однойменної серії в 5-ти 
країнах світу (Італія, Ватикан, Лит-
ва, Польща, США, Україна), а також 
опубліковано 6 книг у видавничій 
серії «Київське християнство».

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ  

У лютому 2020 року понад 20 молодих викладачів УКУ отримали 
нові можливості для розвитку додаткових навичок. Для участі 
запросили викладачів із різних факультетів вишу. Пріоритетними 
у виборі учасників були позитивні відгуки від студентів, 
рекомендації від декана та вік – до 40 років. Метою цієї програми 
є розвиток викладачів, зокрема, удосконалення організаційних 
та управлінських навичок. 

ДЛЯ МОЛОДИХ ПЕДАГОГІВ
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У нашому університеті впер-
ше відбулося нагородження 
відзнакою «Викладач року». 
Лауреатами відзнаки було об-
рано трьох викладачів: Оксану 
Міхеєву, Ростислава Гриніва та 
Галину Теслюк.

О. Зайцев. Націоналіст у добі фашизму:  
Львівський період Дмитра Донцова, 1922–1939. 
Начерк інтелектуальної біографії. Київ: Критика 
2019.

В. Ададуров, В. Склокін (ред.). Імперські 
ідентичності в українській історії XVIII – першої 
половини ХІХ ст. Львів: Видавництво УКУ 2020.

В. Ададуров (упоряд., вступ, ком.). Поділ 
Київської та піднесення Галицької унійних 
митрополій: Документи та матеріали 
ватиканських архівів (1802–1808 роки). Львів: 
Видавництво УКУ 2020.

Р. Паранько. Tolle, lege. Практичний вступ до 
християнської латини. Львів: Видавництво УКУ 
2020.

Робота у співавторстві випускниці 
магістерської програми з Наук про Дані, 
співробітниці Лабораторії Машинного навчання 
Ярослави Лочман, опублікована в одному з 
найпрестижніших журналів світу в напрямку 
комп’ютерного зору.

Почесні доктори
За рішенням Вченої Ради УКУ звання 
почесних докторів отримали дві нау-
ковиці та давні приятельки УКУ – істо-
рикиня, професорка Києво-Могилян-
ської академії, докторка історичних 
наук Наталя Яковенко та громадська 
діячка, Віце-президентка із зовнішніх 
зв’язків Фундації «Україна – США» 
Віра Андрушків. 

Звання «Doctor honoris causa Україн-
ського католицького університету» є 
найвищою відзнакою, яку універси-
тет встановив із метою пошанування 
осіб за їхні заслуги в ділянці науки, 
культури та мистецтва й за служіння 
в ім’я слави Божої, спільного блага й 
людської гідності. Це звання надають 
особам, постава та діяльність яких 
відображають цінності, що ними живе 
Університет та поширення яких вва-
жає своєю місією.

«Ми намагалися зробити обрання лауреатів 
не просто механічним процесом (на основі 
певних кількісних характеристик), а прив-
нести сюди живе обговорення, дискусію 
і вважаю, що впорались із поставленим 
завданням», – Олексій Молчановський, 
голова Комітету з присудження відзнаки.

Оксана Міхеєва

Галина Теслюк

Ростислав Гринів
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У С П І Х И  С Т У Д Е Н Т І В 

ПЕРШОКУРСНИК РОЗРОБИВ  
ПРИЛАД ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ

Пристрій Дмитра може викону-
вати 3 функції: визначати колір, 
вимірювати рівень освітленості 
та попереджати про перешкоди 
поблизу.  Розробка має допомог-
ти людям із серйозними зоро-

вими порушеннями вирішити 
певні проблеми, з якими сти-
каються щодня. Сам прилад є 
достатньо компактним, за роз-
мірами його можна порівняти 
з кишеньковим ліхтариком. 

Студент програми «Комп’ютерні науки» 17-річний Дмитро 
Лопушанський повернувся з уже третього міжнародного 
конкурсу, що відбувся у Сінгапурі – і втретє з «золотом».  
Такі нагороди хлопець отримує за прилад HelpyEyes,  
над яким працює вже півтора роки.

56%
найкращихсе

ре
д

першокурсників УКУ

випускників  
шкіл України

«Зважаючи на попередні 
дослідження, я вже знав, що 
стартапери часто беруться 
за ідеї, які не вирішують 
реальних проблем. Але мені 
хотілося реально допомогти 
комусь своїми вміннями в 
електроніці та програмуванні, 
хоч насправді я не знав, 
кому може бути корисна 
моя допомога. Так вирішив, 
що найкраще , якби запит 
подали саме ті, хто чогось 
потребують», – каже Дмитро.
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SEA – Smart Educational Assistant – 
ваш помічник в отриманні нових 
знань для певної професії за до-
помогою доступних онлайн курсів. 
Всього кілька кліків і ви маєте 
можливість пройти курс, який вам 
буде корисним та цікавим. Обираєте 
професію, визначаєте навички та 

ДВІ КОМАНДИ СТУДЕНТІВ  
ВИЙШЛИ У ФІНАЛ  
MICROSOFT THE NEXT AI GUARDIAN
«The next AI Guardians» – це щорічний міжнародний конкурс від компанії 
Microsoft, мета якого дати можливість молодому поколінню розкрити 
власний потенціал, і застосувати з користю можливості штучного 
інтелекту (ШІ) і впровадити творчі рішення студентів, дослідників і 
викладачів у сферу освіти на основі технології ШІ.

отримуєте відповідні для вас курси – 
ідея від Дениса Герасимука, Євгена 
Панкевича, Павла Гілея, Володими-
ра Цапіва та Олеся Добосевича.

KeyAccess – інструмент для 
Windows і UNIX ОС, який дозволяє 
повний контроль над клавіша-
ми. Команда студентів втілила 
цю ідею задля спільного друга 
Антона, який має сильне бажання 
навчитись програмувати. Хлопець 
захоплюється програмуванням і 
витрачає багато часу на написан-
ня коду та пошук вирішення бага-
тьох проблем. Але є одна річ, що 
все йому ускладнює – церебраль-
ний параліч. Над вирішенням 
цієї проблеми працювали Марія 
Гірна, Женя Молодцов, Зеник 
Попенюк, Данило Колінько, Назар 
Бачинський разом з викладачем 
Олегом Фаренюком.

Команда студентів УКУ з 
організації «Зелена короб-
ка» виборола 2-ге місце у 
громадському бюджеті Льво-
ва, запропонувавши ідею 
розвитку мережі громадських 
сортувалень у місті та ство-
рення нового простору. 

«Приємно, що у вирішаль-
ний момент нас підтримали 
і студенти, і викладачі УКУ. 
Тоді у нас суттєво зросла 
кількість голосів», – розпо-
відає голова ГО «Зелена 
коробка», студент 3-го курсу 
ЕПЕ Ілля Петрик. Активісти 
переконані, що перемога в 
Громадському бюджеті – це 
доказ великої довіри меш-
канців міста.

У новому просторі у Львові 
прийматимуть вторсиро-
вину та допомагатимуть із 
вивченням різних її типів. 
Крім того, збиратимуть і спе-
цифічні матеріали. Серед 
завдань проєкту є також до-
вести: не тільки за кордоном 
можливі передові екологічні 
ідеї, а й в Україні.

ПРОЄКТ 
СОРТУВАЛЬНІ  
ВІД СТУДЕНТІВ 
УКУ ПЕРЕМІГ

СВІДЧИТИ.  
СЛУЖИТИ.  

СПІЛКУВАТИСЯ.
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СТУДЕНТИ УКУ  
СТВОРИЛИ ГРУ  
З ФІНАНСОВОЇ 
ГРАМОТНОСТІ 

Згідно з дослідженням USAID найменш 
фінансово обізнаними в Україні є молоді 
люди віком 18-24 років. Відтак онлайн-гра 
«Ти і фінанси. Хто Кого?», яку розробила 
Юридична клініка Школи права УКУ за 
підтримки проекту USAID «Трансформація 
фінансового сектору», знайомить 
школярів та першокурсників з основами 
фінансової грамотності. Це 23 питання, які 
допоможуть зрозуміти, як діють шахраї та 
як не потрапити у фінансову халепу. Окрім 
гри, Юридична клініка Школи права УКУ 
проводить тренінги з фінансової грамотності 
для школярів. 

ТРЕНУВАЛЬНІ  
ЗАСІДАННЯ ООН

Наприкінці листопада студенти 
УКУ: Ілько Петрик, Катя 
Подгорська та Яна Здіорук спільно 
зі студентами Національного 
університету «Києво-Могилянська 
Академія» вперше представили 
Україну на міжнародній 
конференції-симуляції роботи 
Організації Об‘єднаних Націй 
NMUN Germany 2019, що відбулася 
в мальовничому місті Ерфурт, 
Німеччина. 

Студенти другого курсу Факультету 
прикладних наук УКУ  Володи-
мир Фединяк та Максим Процик 
стали призерами на змаган-
нях «International Mathematics 
Competition for University Students 
2020». Цього року змагання гостив 
Королівський коледж у м. Лондон 
(King’s College London). Олімпіада, 
участь у якій взяли більше 500 
студентів з усього світу, проходила 
в онлайн режимі з 25 по 30 липня.

ПРИЗЕРИ 
МІЖНАРОДНОЇ 
ОЛІМПІАДИ 
З МАТЕМАТИКИ

СВІДЧИТИ.  
СЛУЖИТИ.  

СПІЛКУВАТИСЯ.
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« У СВІТІ ШВИДКО РУЙНУЮТЬСЯ 
СОЮЗИ, ТРАДИЦІЇ, ЗАКОНИ 
МИРУ... АЛЕ УКУ, ЧЕРЕЗ 
ВИХОВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ 
ІЗ ЦІННОСТЯМИ,  
ПРАЦЮЄ НАД ЧИМОСЬ 
СТАБІЛЬНІШИМ – 
РОЗВИТКОМ ІНСТИТУТІВ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА».

ВЛАДИКА БОРИС ҐУДЗЯК,  
МИТРОПОЛИТ ФІЛАДЕЛЬФІЙСЬКИЙ, 
ПРЕЗИДЕНТ УКУ



У К У  В  О Н Л А Й Н І

ДИСТАНЦІЙНИЙ ФОРМАТ: 
ВЧИТИ(СЯ) І НАВЧАТИ
З початком запровадження карантину, УКУ перейшов 
на дистанційний формат навчання. Це стало можли-
вим, зокрема, завдяки зусиллям Центру навчальних та 
інноваційних технологій УКУ, який допомагає виклада-
чам покращувати свої викладацькі навички та уміння. 
Одним із дуже корисних проєктів став сертифікатний 
курсу «Е-дидактика та змішане навчання», що його 
ЦеНІТ проводить уже три роки поспіль зокрема для тих 
викладачів УКУ, які впродовж року підвищують свою 
кваліфікацію на Школі викладацької майстерності.

ПЕРША ЦИФРОВА ШКОЛА 
Карантин не став на заваді першій Цифровій школі для 
студентів історичної спеціальності Гуманітарного факуль-
тету, до проведення якої долучився Центр навчальних та 
інноваційних технологій. Студенти працювали над укла-
данням онлайнової колекції історичних поштівок Львова. 
У результаті студенти створили власні міні-сайти, де 
опублікували опрацьовані кожним поштівки з описами за 
стандартом Dublin Core.

БЕЗКОШТОВНИЙ ДОСТУП 
ДО КУРСІВ COURSERA

Після початку дистанційного навчання в УКУ платфор-
ма Coursera оголосила про можливість безкоштовного 
доступу до курсів та сертифікатів для університетів, 
зацікавлених в ініціативі. УКУ вже за кілька днів 
опинився серед 16000 університетських спільнот по 
всьому світу, які скористалися пропозицією та отри-
мали вільний доступ до освітнього контенту. УКУ став 
першим з українських вишів, яким Coursera надала 
доступ до своїх освітніх ресурсів. 
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НА ВІДСТАНІ, АЛЕ РАЗОМ:  
ВИПУСКНІ УРОЧИСТОСТІ 2020 ОНЛАЙН

ЛІТНЯ АНГЛОМОВНА ШКОЛА 
В УКУ відбулася Літня англомовна школа УКУ (English 
summer school – ESS) для студентів та приятелів УКУ. Школа 
пройшла в онлайн-форматі. У ній взяло участь 210 студентів, 
а також 40 вчителів-волонтерів та 20 запрошених гостей 
з різних країн, зокрема США, Канади та Великобританії. 
В рамках Школи відбулися зустрічі студентів УКУ зі студента-
ми міжнародних закордонних університетів. Також учасники 
мали широкий вибір курсів від волонтерів-викладачів.

ЛІТНЯ ШКОЛА  
З НАУК ПРО ДАНІ 
Lviv Data Science Summer School 
2020 повністю пройшла онлайн. Це 
дало змогу долучити до школи по-
над 3500 учасників з 70 країн світу.

Незважаючи на пандемію, в УКУ відбулися традиційні Літні випускні 
урочистості. Для понад 400 випускників дійство відбулося онлайн. Крім 
почесного промовця, яким цього року став письменник та громадський 
діяч Сергій Жадан, до випускників із напутніми словами звернулися 
і видатні українці, і засновники університету, і керівники програм та 
викладачі, і почесні друзі та благодійники вишу з усього світу. 

Валедиктором 2020 стала 
студентка освітньої програми 
Публічне управління та адмі-
ністрування, співзасновниця 
фестивалю «Дорога на Схід» 
спільно з БФ Сергія Жадана, 
волонтерка, громадська діячка, 
співачка та акторка рок-мю-

зиклу про Революцію Гідності 
«Got to be free» Марина Богун. 
А салютатором – студент освіт-
ньої програми «Історія» Марко 
Климовський, який не лише 
показав високі академічні успі-
хи, а й був активним учасником 
студентського самоврядування.

СВІДЧИТИ.  
СЛУЖИТИ.  

СПІЛКУВАТИСЯ.
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У К У  В  О Н Л А Й Н І

ХІІ ЩОРІЧНИЙ 
БЛАГОДІЙНИЙ 
ВЕЧІР У КИЄВІ

ВПЕРШЕ ЗАХІД НА ПІДТРИМКУ УКУ 
ВІДБУВСЯ У ВІДНІ

ФОЛЬК-БАЛЬ 
ПЕРЕЛАЗ’:  
ПЕРША В УКРАЇНІ 
БЛАГОДІЙНА 
ЗУСТРІЧ ОНЛАЙН

Ціллю Благодійної академії 
стала підтримка Київського 
центру УКУ, який за три роки 
свого існування став для 
столиці України місцем зустрічі 
різних середовищ. Відтак на 
його розвиток вдалося зібрати 
30 тисяч євро.

14 грудня 2019 року у Києві 
відбувся ХІІ щорічний Благодій-
ний Вечір та Тихий Аукціон на 
підтримку УКУ. Під час Вечора, 
який відвідали понад 350 друзів 
університету, було задекларова-
но 90 студентських та 10 викла-
дацьких стипендій. Загальна 
ж сума пожертв перевищила 
13 мільйонів гривень.

«Рівно 20 років тому я переступив 
поріг УКУ. Цей заклад справді 
допомагав нам зростати, давав 
надію, виховував щось важливе 
для Церкви й української держави. 
Я щиро вдячний меценатам, які 
протягом усіх цих років відкривали 
своє серце на благо нашого май-
бутнього. Прошу вас підтримати 
УКУ! У свої 38 років я почуваю себе 
наймолодшим, проте – впевне-
ним, – адже я отримав добру освіту, 
яка дає можливість переживати 
періоди турбулентності й довіряти 
пілоту – Господу Богу», – звернувся 
до гостей випускни УКУ,  наймолод-
ший єпископ світу Степан Сус.

16 лютого на святі благодійності зібралися представники наукових, 
релігійних, культурних, громадських кіл та бізнес середовища 
з України та Австрії, аби підтримати розвиток Університету. УКУ 
сьогодні – це 6 факультетів, 11 бакалаврських та 17 магістерських 
програм, 22 інститути і центри. Такі результати стали можливими 
завдяки підтримці доброчинців зі всього світу.

Незважаючи на карантин, УКУ 
вдалося вперше провести благо-
дійний захід онлайн, зустрітися із 
понад 200 родинами благодійни-
ків з усього світу та зібрати майже 
6 мільйонів гривень пожертв до 
стипендійного фонду, з якого за-
безпечать 61 семестрову та річну 
стипендії для студентів та  2 сти-
пендії для викладачів.

Традиційно у вересні, перед початком нового акаде-
мічного року, відбулися Дні УКУ. Під час урочистого 
тижня першокурсники пройшли курс інтенсивного 
знайомства з університетом, а студенти та гості могли 
приєднатися до марафону лекцій та робітень від ви-
кладачів, запрошених експертів і друзів університету.

ДНІ УКУ 2019

Темою цьогорічного TEDxUCU була «Людина в епоху 
змін». 12 спікерів, серед яких і випускники, і добрі друзі 
УКУ, розповідали про те, як вони відчувають та рефлек-
сують на власному досвіді чи крізь призму професії 
зміни, які відбуваються у світі XXІ століття. 

СВІДЧИТИ.  
СЛУЖИТИ.  

СПІЛКУВАТИСЯ.
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«РОЗВИТОК УКУ – ЦЕ ЗНАЧНО 
БІЛЬШЕ, НІЖ ПРОСТО 
КІЛЬКІСТЬ СТУДЕНТІВ ЧИ 
НОВОБУДОВ. ТУТ ЙДЕТЬСЯ 
ПРО РЕПУТАЦІЮ ТА ЯКІСТЬ. 
НА СЬОГОДНІ, СТУДЕНТИ, ЯКІ 
ВСТУПАЮТЬ ДО УКУ, МАЮТЬ 
НАЙВИЩИЙ СЕРЕДНІЙ БАЛ 
СЕРЕД ВСТУПНИКІВ ДО 
БУДЬ-ЯКОГО УКРАЇНСЬКОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ».

РОБЕРТ БРІНКЛІ,  
БРИТАНСЬКИЙ ДИПЛОМАТ,  
НАДЗВИЧАЙНИЙ І ПОВНОВАЖНИЙ  
ПОСОЛ СПОЛУЧЕНОГО  
КОРОЛІВСТВА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ  
І ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ  
В УКРАЇНІ (2002-2006)



10 ЦІЛЕЙ ДЛЯ ЯКІСНОГО РОЗВИТКУ

«Думати про майбутнє – дуже 
відповідально. Тим більше, коли 
перед нами стоять запитання: як 
бути релевантними для сучаснос-
ті і перетворювати нашу христи-
янську позицію у життєдайну, 
цікаву і зрозумілу пропозицію, як 
найкраще відповідати на суспіль-
ний запит та виклики, які стоять 
перед українським суспільством 
та сучасним світом, як бути неве-
ликим університетом із великим 
впливом, як залишатися підпри-
ємливими та інновативними, але 

водночас – структурованими, – 
наголосив перший проректор 
Тарас Добко. –  Ми виходимо з 
усвідомлення, що академічна 
досконалість була і залишаєть-
ся одним із наших засадничих 
принципів. Проте УКУ не має 
права бути вежею зі слонової ко-
сті. Університет має впливати на 
суспільство, співпрацювати з ним 
та відповідати на його потреби. 
Стратегія 2025 – дорожня карта, 
яка веде нас до реалізації нашої 
візії та стверджує нашу місію».

Наприкінці минулого року перед спільнотою УКУ презентували Стратегію УКУ 2025 «Університет, який 
служить». Тлом для проголошення нової стратегії розвитку університету послужила рефлексія над 
окремими висновками та уроками від виконання Стратегії 2020 «Нове покоління для нової України». 
Більшість цілей цієї стратегії реалізовано сповна, а деякі результати перевищили очікувані показники. 
Звісно, були й ті цілі, яких максимально осягнути не вдалося. Та важливо, що за останні п’ять років 
університет виріс й зрозумів, як планувати свій розвиток та розставляти пріоритети.  
Відтак, якщо попередня стратегія містила 38 стратегічних цілей, то у Стратегії 2025 – їх 10.
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СТРАТЕГІЯ «УКУ-2025»
СТРАТЕГІЧНІ ПРОЕКТИ / 2020-2022 рр. ВІЗІЯ / Стати університетом:СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

1
Переклад особи і спадщини ми-
трополита Андрея Шептицького 
на мову сучасності

Андрей Шептицький 
у свідомості світу

1
зорієнтованим на 
цілісний розвиток 
та успіх студен-
тів і викладачів 
у партнерстві з 
випускниками, 
працедавцями і 
жертводавцями 2 Програма цілісного людського 

розвитку студентів в УКУ
Програма цілісного 
розвитку особистості

3 Підтримка викладацької 
майстерності 

Найкращі викладачі 
для найкращих 
студентів

2
чия християнська 
позиція є водно-
час пропозицією 
у дії, служінні і 
свідченні всієї 
спільноти Універ-
ситету 4

Здобуття навичок підприємництва, 
самозарадності та інноваційності 
студентами і працівниками

Наука для навчання, 
співпраці, впливу і 
зміни

5
Інституціалізація моделі 
суспільно-орієнтованого 
навчання

Лабораторія 
соціального 
волонтерства

3
який є прикладом 
католицької 
освіти на рівні 
бакалаврату в 
Європі6 Програма світоглядного ядра

УКУ для УГКЦ  
та УГКЦ для УКУ:  
синергія у служінні

7 Публічне богослов’я Університет, який 
виходить на зустріч

4
який є інновацій-
ним, ефективним 
і підприємливим 
закладом вищої 
освіти у всіх ас-
пектах універси-
тетського життя8

Впровадити системи обліку 
та запровадити інтерактивний 
портал доступу до даних УКУ

Сучасна система 
управління – підпри-
ємливий університет

9
Наростити щорічний обсяг фан-
дрейзингу відповідно до фінансо-
вого плану стратегії та розвинути 
бізнес-проєкти

Інновації в  
наповненні бюджету

5
що здійснює свій 
внесок у творен-
ня нової України 
та Європи через 
широку мережу 
міжнародних і 
національних 
партнерств10 Проєкт ревіталізації корпусу 

на Свєнціцького

Якісна інфраструктура 
для спільноти 
служіння

СВІДЧИТИ.  
СЛУЖИТИ.  

СПІЛКУВАТИСЯ.
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НОВА БАКАЛАВРСЬКА 
ПРОГРАМА З ПРАВА

ДИПЛОМИ ВИЗНАНІ 
ВАТИКАНОМ

Ціннісно-орієнтована освітня програма 
триватиме чотири роки, за підсумками яких 
випускники отримають диплом державного 
зразка. Перший набір заплановано на 2020 рік. 

Над створенням і розробкою бакалаврату 
працювала команда Школи права УКУ разом 
із правничою спільнотою та міжнародними 
організаціями. Керівницею програми стала 
Світлана Хилюк – завідувачка кафедри теорії 
права і прав людини УКУ, адвокатка, експертка з 
юридичних питань Координатора проектів ОБСЄ 
в Україні, членкиня науково-консультативної 
ради Конституційного Суду України. 

Навчальна програма напрацьована за 
підтримки Програми з реформування сектору 
юстиції «Нове правосуддя» USAID Ukraine, а ї ї 
генеральним партнером є найбільша українська 
юридична фірма «Астерс».

Відбулася акредитація Київської семінарії 
через афіліацію до УКУ.

Ватиканська Конгрегація католицької освіти 
визнала Київську Трьохсвятительську 
семінарію філією Філософсько-богословського 
факультету УКУ. А це означає, що дипломи 
семінарії відтепер визнаються усіма 
католицькими університетами світу.

ПЕРШИЙ ВИПУСК 
ПРОГРАМИ ARTES 
LIBERALES

Цьогоріч відбувся перший випуск 
студентів, які навчалися за новою 
моделлю гуманітарної освіти Artes 
Liberales, що включає три навчальні 
програми – історію, культурологію та 
філологію. 

Йдіть відважно, куди ще ніхто 
не ходив, навіть якщо попереду 
безодня, а позаду – вовки. Бо 
тому, хто шукає, помагає Бог. 
Не переставайте вчитися. 
Наважуйтеся знати більше.... 
Беріться за великі справи. 
Куди б ви не розлетілися з 
нашого гуманітарного гнізда, 
ви завжди залишитеся на 
особливому місці в моєму серці, 
бо ви – першопрохідці, ви – 
найвідважніші, ви – найкращі.

АНДРІЙ 
ЯСІНОВСЬКИЙ,
ДЕКАН 
ГУМАНІТАРНОГО 
ФАКУЛЬТЕТУ

18
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о. Юрія Щурка  
обрали деканом Філософсько-

богословського факультету 

 Школу журналістики і магістерську програму  
з медіакомунікацій трансформовано  

в одну структуру – Школу журналістики та 
комунікацій. Її директором став  

отець Андрій Шестак

«СВІТОГЛЯДНЕ ЯДРО»:  
ВІДГУКИ СТУДЕНТІВ

Анна Борщук,  
Етика-Політика-Економіка

Зараз я більше не дивлю-
ся на релігію як на тради-
ції та обряди, для мене це 
про самовдосконалення 
та внутрішній розвиток. 
На жаль, сьогодні питання 
релігії часто зводиться до 
норм та приписів, але за 
нею чимало живого, котре 
здатні відчути сповна не 
всі. Після вибраного курсу, 
я розумію, що Бог живе не 
лише у церкві, а й у ближ-
ньому та в мені...

Дарина Колмик,  
Соціологія

Мені пощастило навчати-
ся на курсах «Біоетика» 
о. Ігоря Бойка та «Людина. 
Суспільство. Свобода» 
Мирослава Мариновича 
та Володимира Турчи-
новського. Сказати, що я 
захоплена цими предмета-
ми  – це нічого не сказати. 
Одним із моїх улюблених і 
найбільш цікавих завдань 
було підготовка відгуку на 
енцикліку Папи Івана Пав-
ла ІІ «Євангеліє життя. 

Одним із найбільш значущих кроків УКУ протягом 2019-
2020 навчального року стало впровадження «Світоглядного 
ядра» – унікальної програми, котра покликана забезпечити 
ціннісний розвиток особистості. У першому семестрі сту-
денти вивчали вступ до університетських студій, а у друго-
му – перейшли до обов’язкових додаткових курсів у рамках 
трьох напрямків «Бог і я», «Люди і я», «Світ і я». 

СВІДЧИТИ.  
СЛУЖИТИ.  

СПІЛКУВАТИСЯ.
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Цитата із звернення: «Згідно з 
вченням Церкви, «сурогатне мате-
ринство суперечить гідності жінки, 
єдності шлюбу та гідності прокреа-
ції людської особи» (Папська Рада 
у справах душпастирства служби 
здоров’я). Жодні обставини та 
наслідки не можуть виправдати 
практику сурогатного материн-
ства… Ми закликаємо Верховну 
Раду України та Кабінет Міністрів 
України дослухатися до цього 
звернення і підготувати зміни до 
законодавства, які зможуть зупи-
нити подальше поширення цього 
явища в нашій країні».

«Кілька років поспіль група 
українців, зокрема і з УКУ, 
брала участь у засіданнях 
Комісії «Правда, справедли-
вість і миротворення».  Під час 
дискусій ми часто впиралися в 
проблему, яка досі не має вирі-

шення: агресор (Росія) не лише 
не визнає правди, а й творить 
свою «альтернативну правду». 
Врешті-решт, ми постави-
ли перед собою питання: що 
могли б у цьому плані сказати 
українські християни?, – розпо-

відає Мирослав Маринович. – 
Власне так постала пара-
лельна ініціатива підготувати 
спільний документ, у якому й 
були б відображені міркування 
українських християн неза-
лежно від конфесій». 

« ТУГА  
ЗА ПРАВДОЮ,  
ЯКА ВИЗВОЛЯЄ»

Свою частку в підтримку осіб із 
вадами зору вкладають студен-
ти УКУ. Волонтери СО «Відлун-
ня» готують аудіозаписи книг 
для відвідувачів Українського 
товариства сліпих у Львові.

Уляна Борисовська, студентка 
2-го курсу «Соціальної роботи» 
каже: «Після кількох записів 
книг я почала зустрічати у біблі-
отеці людей з порушенням зору, 
які приходили саме за аудіокни-

гами. Це був добрий знак, адже 
мотивація волонтерити збіль-
шилася».

«Відлуння» – найстаріша 
студентська громадська ор-
ганізація УКУ, яка займається 
поширенням ідеї волонтерства 
серед молоді Університету. 
Цьогоріч СО уперше отримала 
фінансування в формі відзнаки 
лідерства від фонду родини 
Ігнатовичів.

16 квітня в Україні було 
опубліковано документ під 
назвою «Туга за Правдою, яка 
визволяє». Один із підписантів – 
проректор з признавчення та 
місії УКУ Мирослав  
Маринович.

1 червня, у Міжнародний День 
захисту дітей, Ректорат УКУ 
видав звернення, що стосується 
актуальної проблеми сьогодення – 
сурогатного материнства.

ПРОЄКТ ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ ЗВЕРНЕННЯ  
ЩОДО  
СУРОГАТНОГО 
МАТЕРИНСТВА 
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СУСПІЛЬНО 
ОРІЄНТОВАНЕ
НАВЧАННЯ
В УКУ успішно провели перший 
в Україні проект суспільно 
орієнтованого навчання 
(service learning), в рамках 
якого студенти опрацювали 
120 зареєстрованих 
організацій, що надають 
послуги для учасників бойових 
дій та їхніх сімей у Львові та 
області, та нанесли на карту 
діючі 76 організацій. 

Результати проекту: 

 У вільному доступі карта 
послуг для учасників бойових 
дій та їхніх сімей розміщена 
на сайті програми «Соціальна 
робота» УКУ.

 Таблиця даних з перевіреною 
інформацією про організації, 
географічним розташуванням 
та переліком можливих послуг.

ЛАУРЕАТИ 
НАГОРОДИ «СВІТЛА 
СПРАВЕДЛИВОСТІ»
Лауреатами сьомої церемонії вручен-
ня нагороди за моральне, духовне та 
етичне лідерство «Світло Справед-
ливості» стали  консультант із пи-
тань лісів, керівник проєкту «Лісова 
варта» та експерт-консультант Дунай-
сько-Карпатської програми Всесвіт-
нього фонду природи (WWF) в Україні 
Дмитро Карабчук; екоактивістка, 
експертка 350.org з питань розвитку 
відновлюваної енергетики у країнах 
Східної Європи, Кавказу і центральної 
Азії Юлія Мельник.

ІНТЕГРАЦІЙНА СЕСІЯ УКУ 2020

Уже кілька років в УКУ проводять 
інтеграційну сесію для першокур-
сників. Цьогоріч близько 130 сту-
дентів мали нагоду не тільки 
перезнайомитися, а й вивчити 
основи проєктного менеджменту 
та втілити ідею служіння під час 
створення соціальних ідей для 
громадських організацій Львова. 
Протягом трьох місяців першо-
курсники відвідували тренінги, 
пропрацьовували свої ідеї і от-
римали можливість продовжити 
самостійну співпрацю з громад-
ськими організаціями. 

З 23-х проєктів, що увійшли у 
фінал, призові місця отримали 
наступні:

Аудіоказки від незрячих 
бабусь та дідусів – 
співпрацюючи з Українським 
товариством сліпих, студенти 
планують організувати начитку 
дитячих казок від стареньких 
друзів організації; 

Благодійний бал для 
«Емаус» – студенти 
пропонують залучити до свята 
місцевих підприємців, які 
допоможуть підготувати друзів 
спільноти до свята з культурно-
просвітницького програмою;

Спільні зустрічі для мешканців 
Центру «Покрова» та жителів 
геріатричного центру, учас-
ників благодійного проєкту 
«Старість на радість» – ініціа-
тори планують організовувати 
корисні заходи між молоддю та 
людьми похилого віку.

С О Ц І А Л Ь Н І  І Д Е Ї

СВІДЧИТИ.  
СЛУЖИТИ.  

СПІЛКУВАТИСЯ.

21



С Л У Ж І Н Н Я

З початку війни на Сході України 
УКУ не стоїть осторонь і з року в 
рік організовує передачу гумані-
тарної допомогу на потреби армії, 
пропонує тренінги, стипендії 
на навчання атовців, юридичну 
підтримку ветеранам, а також 
дослідження, які можуть бути ко-
рисними для військових потреб. 

ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА

Уже багато років в УКУ діє 
«Волонтерська Сотня»  – об’єд-
нання викладачів, працівників 
та студентів, які на добровіль-
них засадах присвячують себе 
соціальному служінню у Церкві 
та суспільстві.  Серед основних 
напрямків діяльності Волон-
терської Сотні УКУ: медичне та 
матеріально-технічне забезпе-
чення військових госпіталів в 
Україні, збір коштів та організація 
лікування поранених військо-
вослужбовців в Україні та поза її 
межами, допомога сім’ям тим-
часових переселенців, добро-
вольців, військовослужбовців та 
членів їх сімей...

ЮРИДИЧНА ПІДТРИМКА 
ВЕТЕРАНІВ     

У лютому 2018 року на базі 
Школи права в УКУ почала 
діяти Юридична клініка, яка, під 
керівництвом Христини Ковцун, 
окрім іншого, допомагає тим, хто 
постраждав через війну на Сході. 

ОБМІН ДОСВІДОМ У 
СФЕРІ ВІЙСЬКОВОГО 
КАПЕЛАНСТВА

У травні-червні 2019 року між 
Філософсько-богословський фа-
культет  УКУ, Тілбурзькою школою 
католицького богослов’я, а також 
Міністерством оборони Нідер-

ландів, Міністерством оборони 
України, різними організаціями 
та департаментами військового 
капеланства двох країн відбула-
ся програма обміну досвідом та 
серією тренінгів для українських 
капеланів у сфері військового 
капеланства.

НАВЧАННЯ ЛІДЕРСТВА

За період від 2016 року Львівська 
бізнес-школа УКУ (LvBS) прове-
ла три навчальних програми з 
жіночого лідерства, в яких жінки 
зі східного регіону були однією 
з ключових цільових аудиторій; 
організувала та провела 3 на-
вчальних програми для підпри-
ємців Донецької та Луганської 
областей; провела навчальну 
програму з підприємництва для 
20 ветеранів АТО; дві відкритих 
події/форуми для підприємців в 
Краматорську та Маріуполі;  а та-
кож навчає збройні сили України. 
Центр Лідерства УКУ за участі вій-
ськових провів навчальну програму 
«Менеджмент та лідерство у вій-
ськовому підрозділі» для офіцерів 
у співпраці з благодійним фондом 
«Повернись живим». Також Центр 
Лідерства УКУ спільно з Інститутом 
Лідерства ім. Ігоря О. Ігнатовича 
протягом 2018-2019 років провели 
дослідження військового лідерства 
в Україні, яке презентували на Lviv 
Security Forum. 

КОЛИ ВІЙНА НЕ «ДЕСЬ ТАМ»:  
ЯК СВІДЧИТЬ, СЛУЖИТЬ І СПІЛКУЄТЬСЯ УКУ

ВЕРТЕП У 
ПРИФРОНТОВІЙ 
ЗОНІ

Братство УКУ та студентська ор-
ганізація «Україна – єдина» уже 
декілька років поспіль гуртують 
молодь навколо спільного свят-
кування Різдва на Сході України, 
центральним елементом якого 
є Вертеп. Цьогоріч спільнота 
студентів-волонтерів побувала з 
колядою, в рамках проекту «Вер-
теп на Схід», вздовж всієї лінії 
фронту, від Станиці-Луганської 
до Маріуполя. Виступали як для 
цивільних, так і для військових.
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Владика Борис (Ґудзяк),  
Президент УКУ

Владика Богдан (Дзюрах),  
Секретар Синоду Єпископів УГКЦ,  
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палати в Україні

Євген Роман,  
голова правління Української католицької 
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Філадельфійської архиєпархії УГКЦ, США

РЕКТОР

о. д-р Богдан Прах

РЕКТОРАТ

д-р Тарас Добко
перший проректор 

Наталія Климовська
проректорка з розвитку та комунікацій 
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Ви можете підтримати нас,  
зробивши благодійну пожертву

Отримувач:  
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