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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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СПРАВА БІЛЬША ЗА
ЖИТТЯ
ДОРОГІ У ХРИСТІ БРАТИ ТА СЕСТРИ!

К

ожен рік мого досвіду як ректора УКУ – це нагода для вдячності, радості й захоплення. Перемог стає все більше, а зрад – усе
менше.

Усі досягнення, які

УКУ. Також Університет утверджується як академічний май-

дозволили нам продовжити будувати українську освіту сві-

данчик для зустрічей людей з різних сфер та середовищ.

тового рівня і виховувати нове покоління лідерів країни, стали

Яскравим підтвердженням цього є масштабний міжнарод-

можливими завдяки жертовності наших благодійників, спіль-

ний конгрес для гуманітаріїв MAG 2018, що відбувся цьогоріч

ній праці комітетів та широкому колу друзів УКУ, підприємців,

в УКУ. Він зібрав 390 науковців з 30 країн світу. Усього за три

митців, викладачів та працівників УКУ. За роки становлення до

дні було проведено 120 панелей і 350 презентацій, а наші сту-

його розвитку УКУ долучилося більше 20-ти тисяч жертво-

денти отримали безпрецедентну нагоду для спілкування із

давців з усього світу, чимало з яких – з України.

представниками міжнародного наукового середовища.

Ми втішаємося найкращими в країні вступниками – 48%

У вересні 2017 року свої двері гостинно відкрив Центр

з 350 першокурсників бакалаврських програм 2018 року на-

митрополита Андрея Шептицького. Будівля і діяльність Цен-

лежать до 5% кращих випускників шкіл України за резуль-

тру стали уособленням відкритості і служіння спільноти Уні-

татами ЗНО. Нас надихають академічні успіхи та соціальна

верситету для ширшої громади. Центр Шептицького став до-

активність наших студентів. Студентська команда магістер-

мівкою для організації щорічних Днів УКУ у Львові – програми

ської програми з наук про дані перемогла у міжнародному

відкритих заходів з нагоди початку нового навчального року,

конкурсі 2017 Queen‘s International Innovation Challenge в То-

завдяки чому приятелі, партнери і жертводавці Університету

ронто серед 111 команд з усього світу. Понад 15% студентів

отримують нагоду долучитися до святкових урочистостей і

скористалися нагодами міжнародної академічної мобіль-

на кілька днів відчути себе студентами УКУ.

ності і здобули важливий досвід навчання за кордоном. Вони

Університет розпочав роботу над проектуванням но-

мали змогу навчатися в 11 університетах Європи та Північної

вого Колегіуму, де зможе проживати додатково понад 300

Америки. 186 студентів взяли участь в літніх школах/стажу-

студентів. Він має стати одним із неформальних осередків

ваннях, 32 – на семестровому навчанні за кордоном. Біль-

студентського життя – чудовим місцем для відпочинку і спіл-

шість студентів бере активну участь в житті Університету,

кування, обговорення ідей та виступів, гостинною домівкою

долучаючись до діяльності студентського самоврядування і

для студентських клубів і вечірок. Студенти зможуть всели-

майже 20-ти студентських організацій. Ми радіємо за наших

тися в новий Колегіум у вересні 2020 року.

випускників, яких минулого року було 303 особи за 20-ма
освітніми програмами.

Цей навчальний рік стане важливим для визначення
майбутньої траєкторії розвитку нашого Університету. Цьому

Ми пишаємося досягненнями наших викладачів. Промо-

присвячений процес стратегічного планування і обговорен-

вистими прикладами їх відданої праці стали Хрест «За заслу-

ня стратегічних цілей УКУ на дорозі до 2025 року. Запрошую

ги перед Церквою і Папою» (державна нагорода Ватикану,

нашу академічну спільноту і всіх наших приятелів замислити-

яка є найвищою відзнакою для мирянина в Католицькій Цер-

ся, щоб у молитві і з довірою до Бога вийти на шлях пошуку

кві) для д-ра Олега Турія, директора Інституту історії Церкви,

нових сенсів та ідей у відповідь на складні запитання, які ста-

та Міжнародна премія імені Івана Франка у номінації «за ваго-

вить перед нашим Університетом життя.

мі здобутки у галузі україністики» для проф. Ярослави Мельник, завідувачки кафедри філології Гуманітарного факультету

ВАШ У ХРИСТІ,
О. Д-Р БОГДАН ПРАХ, РЕКТОР УКУ
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ПРИЙМАЄМО ВИКЛИКИ, ШУКАЄМО
НОВІ МОЖЛИВОСТІ
СПІЛЬНОТА УКУ ТВОРИТЬ СТРАТЕГІЮ 2025

14

вересня, у перший день нового академічного року, в УКУ відбулася відкрита сесія
“Стратегія УКУ-2025. Починаємо творити
разом!”. У заході взяло участь більше 140 учасників.
Студенти, викладачі, адміністрація, сенатори, жертводавці та приятелі УКУ разом обговорювали можливі напрями розвитку Університету до 2025 року.
Для УКУ було важливо, щоб до спільного стратегування долучилися всі охочі. Оскільки таких було багато, то організаторам довелось помізкувати, як забезпечити комфортну роботу багатьох великих груп.
❞❞

Ми довго думали, як розв’язати цю задачу. І
врешті зрозуміли, що без допомоги технологій
не обійтися. Половину людей розмістили у холі

❞❞

Для мене, як студентки, найцінніше те, що я

Центру Шептицького, інших – у конференц-залі

змогла побачити УКУ очима викладача, сенато-

на нижньому поверсі, і встановили між групами

ра, жертводавця. І навіть досі в колі студентів ми

онлайн зв’язок, виведений на екранах. Таке рі-

продовжуємо говорити про те, яким бачимо май-

шення стало оптимальним, бо між командами та

бутнє УКУ. Головне, що розмови під час страте-

спікерами був постійний контакт

гічної сесії спровокували наші подальші роздуми

Перший проректор УКУ Тарас Добко

Присутніх поділили на 20 груп. У кожній групі були

Учасниця стратегічної сесії
Президент Студентського уряду УКУ

студенти, викладачі, сенатори, жертводавці… В одно-

Галина Дідула

му колі зустрілися люди різного віку, професій, соціальних статусів, але усі так чи інакше дотичні до спільно-

Упродовж інтенсивних декількох годин учасники

ти УКУ. Це створило унікальну нагоду для генерування

спілкувалися, ділилися ідеями щодо пріоритетів розвит-

ідей.

ку Університету та формували пропозиції цілей для нової
стратегії. Після кожного блоку модератори груп вносили напрацювання у
спеціальні гугл-форми і організатори
оперативно виводили результати на
екран. А на завершення кожна з груп
представила по одній ідеї для стратегії
перед усіма учасниками.
Після

завершення

стратегічного

планування до учасників звернувся Президент УКУ Владика Борис Ґудзяк, який
увесь цей час працював в одній із груп.
Ця подія стала лише одним з багатьох кроків на шляху до створення
стратегії 2025. Активності зі стратегічного планування будуть тривати на
різних рівнях до весни 2019 року.
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Випускники УКУ — професіонали у різних галузях,
які упродовж десятиліть працюватимуть для
добробуту України. Саме їх праця і є тим унікальним
якісним продуктом, який Університет пропонує
суспільству

АДРІАН СЛИВОЦЬКИЙ
Ph.D., директор компанії «Oliver Wyman»,
один із провідних бізнес-мислителів світу
та топ 25 бізнес-консультантів. Член Дорадчої Ради LvBS.
Один з найвизначніших фахівців сучасного менеджменту
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ПЕРШИЙ РІК РОБОТИ
ЦЕНТРУ ШЕПТИЦЬКОГО

Відвідало 365 240 осіб
максимальна кількість відвідувачів за 1 день – 4 894 особи
Центр провів більше ніж 120 відкритих заходів

Під час літньої екзаменаційної сесії протягом місяця Центр
працював цілодобово
за цей період було 980 «нічних» студентів

Центр Шептицького став
переможцем XVIII
Конкурсу-промоції
львівського підприємництва
«Обличчя міста - 2017»
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ПРОДОВЖЕННЯ ПРОСТОРУ
СПІЛКУВАННЯ
КОЛЕГІУМ ІІ — ОСЕРЕДОК НЕФОРМАЛЬНОГО ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ

К
❞❞

оманда Університету розпочала працю над проектуванням нового Колегіуму, в якому зможе проживати понад 300 студентів. Будівля завершить формування житлового простору університетського
містечка.

У нас не виникало сумнівів, чому треба будувати Колегіум – університет виріс, збільшилася кількість студентів і ми
були вимушені перейти на однорічну формаційну програму. Якщо перший колегіум має класичний поділ на однакові
кімнати, то у другому ми матимемо кімнати різного розміру, що дозволить студентам об’єднуватися у товариства за
спільними інтересами. Окрім класичних двомісних кімнат, ми додали блоки-студії для більшої кількості студентів, які
матимуть свою окрему вітальню
Перший проректо УКУ Тарас Добко

Проект Колегіуму розробляє та виконує українська архітектурна компанія AVR Development. Будівництво триватиме
два роки.
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ЗЕЛЕНЕ СВІТЛО АРГУМЕНТАМ –
АЛЕ НЕ ВОРОЖНЕЧІ
КОНГРЕС MAG 2018

М

асштабний міжнародний конгрес для гуманітаріїв MAG 2018 тривав в УКУ упродовж трьох днів –
з 27-29 червня 2018 року і зібрав 390 науковців з 30 країн світу. Левова частка учасників прибули
з різних куточків України, Росії та Білорусі, відтак, більшість дискутованих тем стосувалися східноєвропейського регіону.
❞❞

Рік тому, під час розмови з керівником AISEES, по-

❞❞

Коли я перший раз відвідав Львів він видався

стало питання щодо місця проведен-

мені середовищем нестабільнос-

ня наступної конвенції. Врешті, ми ви-

ті і кризи, проте зараз я помічаю,

рішили, що є тільки одне місце, де ми

що Львів поступово стає місцем

можемо найкраще реалізувати цей

оптимізму і зростання, а особливо

проект – це УКУ у місті Львові. Тут іс-

УКУ. Я маю неодноразовий досвід

нує хороша база для якісної організа-

перебування в цьому університе-

цїї таких заходів і є відповідальні люди.

ті і просто вражений прогресом,

Те, що MAG тут – це також певний жест

який відбувся за останні роки, –

солідарності з Україною – країною, де

каже Біл Розенберг. – Також я спіл-

відбувається війна і яка бореться із со-

кувався з багатьма учасниками і

ціальними та економічними пробле-

мені надзвичайно подобається ця

мами. Дуже важливо, що на конгресі

атмосфера живої розмови та ко-

є російські колеги, які приїжджають

операції, адже усі ми потребуємо

сюди як друзі, як професійні дослідни-

саме такої моделі спілкування. Такі

ки і це є своєрідною моделлю, як мають відбуватися суспільні дискусії.
Голова комітету Літнього Конгресу ASEEES-MAG 2016
року Анджей Тимовський

конференції будуть дуже потрібними і в майбутньому
Професор сучасної російської історії у Мічиганському
університеті і колишній президент AISEEC Біл Розенберг

Упродовж трьох днів конгресу відбулась низка панельних дискусій та неформальних обговорень про історію, культуру,
соціологію…
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ІНОЗЕМЦІ З УСЬОГО СВІТУ ПРИЇЖДЖАЮТЬ
В УКУ ВЧИТИ УКРАЇНСЬКУ

Л

юди різного
віку та професій, з різних
куточків світу вже 16
років поспіль приїжджають на Школу
української мови та
культури в УКУ. Серед них політологи,
дипломати,
історики, студенти та навіть
школярі. За весь час
існування школи найстаршому її учаснику
було 82 роки.

УНІВЕРСИТЕТ, ЯКИЙ ЗРОСТАЄ У
ВІДПОВІДЬ НА ПОТРЕБИ СУСПІЛЬСТВА
ПІДСУМКИ СЕМИРІЧНОЇ КАМПАНІЇ РОЗВИТКУ УКУ

Н

ові факультети, бакалаврські та магістерські
програми, інститути та центри, а також збільшення студентів більше як вдвічі – усе це
стало підсумком семирічної кампанії розвитку УКУ.

хічного здоров’я та Школа реабілітаційної медицини, яка, окрім

На 2010 рік в УКУ було всього 2 факультети (Гуманітар-

наліз (Факультет прикладних наук), які змогли залучити дуже

ний та Філософсько-богословський), 3 бакалаврські (Бо-

іншого, займаються допомогою та реабілітацією учасників АТО.
Важливим відкриттям стала поява абсолютно нових міждисциплінарних програм таких як бакалаврська програма Етика-Політика-Економіка (Факультет суспільних наук) і Бізнес-аяскравих вступників.

гослов’я, Історія, Соціальна педагогіка) і 3 магістерські

Загалом за ці роки кількість студентів зросла більше ніж в

програми (Богослов’я, Історія, Магістерська програма про-

2 рази (з 800 до 1 800). З них – 59% дівчат та 41% хлопців. Що-

фесійного рівня з бізнес-адміністрування (Key Executive MBA).

року понад 500 осіб навчаються на різноманітних короткотер-

А вже на початок 2017 року, після семи надзвичайно інтенсив-

мінових програмах УКУ з богослов’я, психології, біоетики, наук

них та продуктивних років, університет суттєво розширився. В

про дані, української мови та культури. Попри те, що більшість

УКУ з’явилося 4 нових факультети (Суспільних наук, Приклад-

студентів університету з Львівської та Київської області, УКУ

них наук, Наук про здоров’я та Львівська бізнес-школа), 14 ма-

охопив усю Україну і зараз тут навчаються студенти з усіх об-

гістерських, 7 бакалаврських програм та 13 нових інститутів і

ластей.

центрів.
Нові програми створили у відповідь на запити, які існували в суспільстві. До відкриття деяких з них підштовхнув досвід
Революції Гідності та потреби, які народилися на Майдані. Так
постали нові важливі пропозиції від УКУ: Магістерська програма з прав людини – як відповідь на порушення у правовому полі
України; Школа управління, яка вже зараз готує прогресивних
фахівців у сфері державного управління, а також Інститут пси-
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Зміни у свідомості людей не відбуваються за одну
ніч – і тому я думаю, що такі проекти, як УКУ, мають
наснагу поступово ламати старі радянські структури
і на цих уламках намагатися розвивати стосунки
зовсім нового типу.

ДЖЕЙМС МАКАДАМС

Професор, директор Інституту європейських студій Нановіка,
Університету Нотр-Дам (США), почесний доктор УКУ
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ІНІЦІАТИВИ СЛУЖІННЯ
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студентських організацій

•• Студентське братство УКУ
•• Відлуння
•• Світи
•• Емаус
•• Краса рятує
•• UCUactive
•• UCUBlog
•• MindOn
•• Кавалєрка
•• Via ad futurum
•• Enactus
•• Організація спортивних студентських ініціатив
•• OPEN
•• Клуб «Мандруй УКУ»
•• Кіноклуб «unsinCinema»
•• Наукове товариство істориків УКУ «Sub Rosa»
•• Журнал «Оказія»
•• Шкільний театр УКУ «На Симонових стовпах»
•• Студентський хор УКУ «Стрітення»

Фестиваль “Вітер На-Дії” – За ініціативи Патріаршої комісії у справах
молоді УГКЦ, УКУ долучився до організації духовно-культурного молодіжного заходу, який став майданчиком спілкування, взаємодії та відпочинку
більше тисячі людей різного віку та з різних середовищ. Подія відбулася на
території студентського містечка УКУ.

Освітня конференція на Донеччині – майже 70 громадських активістів взяли участь в освітній конференції “CitizenLab:
лабораторія відповідального громадянства”, яку організував Інститут лідерства та управління УКУ.

Допомога військовим на Сході – УКУ предав на передову уже
третю автівку, призначену для миття та прання одягу в польових умовах.

Центр “Емаус” випустив журнал – тема першого номеру
“Народження дитини з особливими потребами”. Ціль видання
– підтримати сім’ї, які щойно дізнаються діагноз свого сина чи
доньки.
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НАГОРОДИ ТА ДОСЯГНЕННЯ
Завершився ювілейний рік
Патріарха Йосифа (Сліпого).
На фото:
д-р. Олег Турій,
Блаженніший Святослав (Шевчук),
Архієпископ Харківський і
Полтавський Ігор (Ісіченко)
та гол. редактор журналу «Патріархат»
Анатолій Бабинський

Проректор із зовнішніх звязків УКУ, директор Інституту історії Церкви д-р Олег Турій був відзначений Хрестом «За заслуги перед Церквою і Папою». Ця державна нагорода
Ватикану є найвищою для мирянина в Католицькій Церкві.

Святкування десятиріччя Львівської бізнес-школи УКУ (LvBS)
На фото: Тарас Кицмей, Софія Опацька, Роксолана Вороновська, Олег Денис, Ярина Бойчук, Ярослав Любінець
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НАГОРОДИ ТА ДОСЯГНЕННЯ
Декан-засновниця та голова Наглядової Ради Львівської бізнес-школи УКУ, проректор з науково-педагогічної роботи Український католицький університет – Софія Опацька стала переможницею щорічної премії CEEMAN Champion Awards - 2018!
CEEMAN management development association – це міжнародна асоціація розвитку менеджменту в динамічних суспільствах з 25-річною історією, для будь-якої бізнес-школи світу
тільки отримати акредитацію від CEEMAN – це вже перемога!

Студенти
програми Data Science після перемоги
у міжнародному змаганні 2017 Queen’s
International Innovation Challenge
(Торонто)

Олена Синчак, доцентка кафедри філології, викладачка української мови як іноземної в Школі української мови та культури УКУ, активно долучилася до розроблення
Державного стандарту України “Українська мова як іноземна: Рівні загаль-

ного володіння та діагностика”. Цей стандарт було затверджено в МОН України

У травні 2018 року Сіракузький університет (Нью-Йорк, США) вручив почесне звання
Doctor of Humane Letters, Honoris Causa Владиці Борисові Ґудзяку, за його “візію свободи
та любов до людей”, відважне лідерство у боротьби з тиранією та підтримку своїх студентів під час Революції Гідності 2013-2014 років.
У серпні 2018 року у Національному музеї
Тараса Шевченка у Києві Владиці Борису Ґудзяку було вручено Премію імені Василя Стуса, за особливий внесок в українську культуру
та стійкість громадянської позиції.
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ЗНАКОВІ ЗУСТРІЧІ

Візит Прем’єр-міністра України
Володимира Гройсмана

Візит Президента України
Віктора Ющенка

Візит Президента Австрії
Александера ван дер Беллена

Лекція філософа Френсіса Фукуяма на програмі
Школи управління УКУ

Зустріч з випускниками УКУ
в.о. міністра охорони здоров’я України
Уляни Супрун

Лекція професора-емерита Інституту вирішення
конфліктів в Університеті Вікторії (Канада)
Крістіни Гантель-Фрейзер
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НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
••здійснено 414 наукових публікацій
••виголошено 82 доповіді на конференціях за кордоном і 149 доповідей на конференціях в Україні
••проведено 14 міжнародних і 9 всеукраїнських наукових конференцій
••розміщено 103 статті (матеріали) у відкритому доступі в репозитарії УКУ
••здійснено 62 публікації в міжнародних наукових журналах
•• надходження зі сталих наукових фондів та здобутих грантів, зокрема, на діяльність наукових інститутів,
склали понад 9 млн. грн.
••27 осіб взяли участь у наукових стажуваннях і творчих відпустках

НОВІ ВИДАННЯ
«Найдорожча Мамусю!» Листування о.
Любомира Гузара з матір’ю (1975-1992)

Бог і Майдан: Аналіз і свідчення

КИЇВСЬКЕ ХРИСТИЯНСТВО
ВІД ПОЧАТКУ ПРОЕКТУ:

••здійснено 5 навчально-дослідницьких експедицій
••проведено 13 наукових конференцій
••реалізовано близько 20 наукових проектів
••опубліковано 15 книг
••відбулося 30 семінарів та презентацій в УКУ
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НАС ПІДТРИМУЮТЬ ПОНАД 20 ТИСЯЧ
ЖЕРТВОДАВЦІВ У ВСЬОМУ СВІТІ
ЯК РОЗРОСТАЛОСЯ КОЛО ПРИЯТЕЛІВ УНІВЕРСИТЕТУ
За роки становлення УКУ до його розвитку долучилося більш ніж 20 тисяч жертводавців з усього світу.

рази. На 2017 рік надходження становили 14, 5 млн. гривень.

Упродовж перших 15 років діяльності найбільше благо-

Усвідомлення особистої відповідальності за якісну

дійників університету було з Канади та США, більшість з

освіту серед українського суспільства є дуже важливим

яких, до того ж, не мали українського походження. Такий

для спільноти УКУ, адже наразі університет не отримує

приклад підтримки та жертовності з часом перейняли і в

фінансування від держави: 75% бюджету – кошти від фан-

Україні – за останні десять років частка надходжень від

дрейзингових компаній, 25% – від навчальних програм та

українських жертводавців в УКУ зросла у 4 рази.

послуг.

Із заснуванням УКУ, ще в середині 90-х років, уні-

Так чи інакше, незважаючи на всі труднощі, УКУ і його

верситет розвивався головно завдяки щедрій підтримці

жертводавці – це вже родина, отож, спільнота підтримки,

жертводавців з США та Канади: 40% з них мали україн-

взаємоповаги та спільної відповідальності.

ське походження, 60% – представники інших національностей. Звісно, підтримували УКУ не лише на американському континенті, але й у Європі та Австралії.
В Україні на той час фактично не існувало культури благодійності для розвитку освіти. Поступові зміни в
культурі благодійності розпочалися в середині 2000-х. У
2007 році – УКУ організував перший благодійний бенкет
в Україні. Попри труднощі, кількість українських жертводавців потрохи почала збільшуватися і за останні 10 років надходження від благодійників з України зросли у 4

❞❞

УКУ – це університет стосунків, і ми хочемо, щоб
жертводавці відчували себе частиною нашої родини. На жаль, не усі вони можуть приїхати в УКУ,
щоб побачити плоди своєї жертовності, але все
ж я завжди заохочую їх не відмовляти собі у цьому задоволенні
проректор з розвитку і комунікацій УКУ
Наталія Климовська.

19

Велике завжди народжується “між”.
Між нами.
Воно мусить йти від людини до людини.
Коли велике є лише моїм і лише для мене – воно невелике.

ВЛАДИКА БОРИС (ҐУДЗЯК)
Президент Українського католицького університету.
Єпарх Паризької єпархії святого Володимира Великого для українців
візантійського обряду у Франції, Швейцарії та країнах Бенілюксу
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ФОРМАТ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ІДЕЇ
ЯК СВЯТКУВАЛИ ВИПУСКНИЙ В УКУ

Ц

ього року випускний в УКУ провели у новому
форматі. Пропонуємо вам повернутися у 30
червня 2018 року, аби пригадати, а комусь
вперше відчути теплу атмосферу цього дня.
❞❞

Атмосфера в УКУ дуже відрізняється від тої, що в інших університетах України: віддані викладачі, унікальні студенти, професійна програма, і найважливіше – спілкування…
Колишній учасники АТО, випускник УКУ
Григорій Троцький

❞❞

В УКУ своєрідне середовище, викладачі, студенти, які дуже серйозно ставляться до життя, – каже
пан Богдан. – Я мав дуже велику довіру до університету і був переконаний, що тут донька отримає
той фундамент знань, який дійсно дуже корисний
і потрібний у житті. Університет не може дати всіх
знань і це не є його завданням, а от фундамент
закласти – зобов’язаний
Батько випускниці Ксені
Богдан Трояновський
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❞❞

Дорогі випускники, ваші викладачі, батьки чи опікуни упродовж цих років немов ті свічки згоряли
заради вас, сповна віддаючи любов. Тому закликаю вас передавати ці знання, людяність та любов, яку ви отримали. А це ще й означає: не бійтеся йти вперед, боротися за правду, за Україну,
за цінності, служити нашій державі. Ви саме для
цього завершили навчання
о.д-р, Богдан Прах
Ректор УКУ

❞❞

Востаннє у Львові я був 25 років тому. За цей час
УКУ дуже розрісся і направду цей університет
– надія нашого українства, нагода змінити Україну, – каже Борис Лушняк. – Тому я дуже хочу, щоб
сьогодні ці випускники знайшли свою дорогу і прямували у правильну сторону – служіння для інших
американець українського походження
Борис Лушняк

5 ПОРАД ВИПУСКНИКАМ ВІД
БОРИСА ЛУШНЯКА

Б

орис Лушняк – американець українського походження, який за президентства Барака Обами був
головним лікарем, контр-адміралом Служби охорони здоров’я США. Пан Борис був почесним гостем випускних урочистостей в УКУ. Під час промови дав п’ять порад випускникам.

1
2
3
4
5

Ніколи не знаєш, де зустрінеш найкращого друга,
тому плекай дружбу
Завжди пам’ятай своє коріння і бережи зв’язок із
предками
Обирай шлях до здоров’я

Будь готовим носити різні капелюхи
(бути гнучким до життєвих змін)
Заглянь за горизонт і розпочни служити іншим
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РОЗУМНИЙ ШОЛОМ
Маркіян Зубрицький, третьокурсник бакалаврської програми з
комп’ютерних наук Факультету прикладних наук УКУ, розробив інноваційний прилад – аксесуар до шолому – їздити з яким на дорозі стає безпечніше. Винахід синхронізовується з смартфоном, визначає температуру,
швидкість руху, а з допомогою нахилів голови показує повороти та зупинки.
❞❞

Я хотів створити аксесуар, який був би корисний для будьяких людей: починаючи від тих, хто купує велошолом за
кількасот гривень і виїжджає з ним раз в місяць, закінчуючи професійними спортсменами, для яких шолом – одна з
найважливіших речей
Маркіян Зубрицький

ЕКОСВІДОМІСТЬ В ДІЇ

Другокурсник програми ЕПЕ УКУ Ілько Петрик розвиває справу,

якою зарядився ще у школі – правильне сортування відходів. Разом із
ініціативою “Зелена коробка” хлопець розвиває культуру сортування у
бізнескомпаніях, соціальних закладах, школах, університетах…
❞❞

Тішуся, що в УКУ це працює позитивно. Тут є велика концентрація різноманітних організацій, людей на різних рівнях,
студентів, котрі пов’язані з соціальними, громадським ініціативами і для яких сортування є природним
Ілько Петрик

ВОЛОНТЕРСТВО НА ФОРУМІ В ДАВОСІ
Щорічно на Всесвітньому економічному форумі в Давосі лідери провідних міжнародних компаній знайомляться, дискутують і
підписують багатомільйонні контракти. Побачити усе це цьогоріч змогли студенти УКУ: Павло Бриляк – другокурсник бакалаврської
програми з IT та бізнес-аналітики Факультету прикладних наук УКУ та Анастасія Блажко – студентка бакалаврської програми Етика
Політика Економіка.
❞❞

Відвідавши форму, я розумів, що відомі люди, які заробили мільйонні статки, не ізольовані та недосяжні, як багато хто думає, а дуже прості та відкриті.
Коли ти бачиш, що кожна друга людина, яка проходить біля тебе, – це CEO провідної світової компанії,
то розумієш, що ти теж можеш досягнути такого ж
успіху при потрібній мотивації

один з шести волонтерів від України в «Українському домі» у Давосі
Павло Бриляк
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УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТУ
ВЕЛИКИЙ КАНЦЛЕР УКУ

СЕНАТ

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

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

ПРЕЗИДЕНТ
Владика Борис (Ґудзяк)
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
д-р. Софія Опацька
проректор з науково-педагогічної роботи
Любомир Тарновський
проректор із адміністративних та фінансових питань
проф. Ігор Скочиляс
проректор з наукової роботи
д-р Олег Турій
проректор з зовнішніх зв'язків

Владика Богдан (Дзюрах)
Секретар Синоду Єпископів УГКЦ
Владика Володимир (Груца)
єпископ-помічник Львівської архиєпархії
Данило Білак
директор Офісу залучення та підтримки інвестицій
Ukraine Invest
Роберт Брінклі
голова ради директорів Українського інституту в Лондоні, Надзвичайний і Повноважний Посол Сполученого
Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні
(2002-2006)
Вольф Дітріх Гайм
керівник 4-го відділення 6-ї секції МЗС Австрії з адміністративних питань, Надзвичайний і Повноважний Посол
Австрії в Україні (2010-2014)
Ольга Гуцал
українська підприємець, власниця компанії “Каміон Ойл»
Тетяна Іжевська
Надзвичайний і Повноважний Посол України при Святому Престолі
Тарас Кицмей
член ради директорів корпорації «Софтсерв»
Богдан Козак
генеральний директор «ВАТ «Львівхолод»
Наталія Попович
співзасновниця One Philosophy Group of Companies та
Українського кризового медіа-центру
о. Богдан Прах
ректор УКУ
Володимир Турчиновський
декан факультету суспільних наук, директор Міжнародного інституту етики та проблем сучасності, секретар
Сенату
Євгеній Уткін
засновник і президент компанії KM Core
Анатолій Юркевич
український підприємець,
м. Київ

співвласник
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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

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

Наші нові проекти:

