БУДУВАТИ НА МІЦНИХ ФУНДАМЕНТАХ
Програма о. Богдана Праха на виборах Ректора УКУ 2021
Дорогі друзі, колеги та студенти, ми з вами маємо особливий привілей і
велике щастя, працювати в чудовому Університеті! І завдячуємо цим його
творцям і нашим великим попередникам, якими втішаємося з Божої ласки і
провидіння. Будувати на таких основах – це не лише велика честь і
благословення, але також особлива відповідальність.
Цього навчального року УКУ розпочав втілення Стратегії УКУ 2025
«Університет, який служить». Візія УКУ-2025 стала результатом спільної праці
всієї спільноти Університету і засвідчила її готовність відважно й творчо йти
вперед та розбудовувати академічну інституцію, для якої цілісний розвиток
людини на основі євангельського бачення людської істоти і служіння спільноті
згідно із соціальним вченням Католицької Церкви є визначальними для її
самобутності і взаємодії зі світом.
Ми вже розпочали працю над 10-ма стратегічними проєктами на 2020-23
навчальні роки. Вони є ключовими для реалізації моєї програми, яку хотів би
представити в межах цьогорічних виборів Ректора УКУ. Нещодавно наш Сенат

також затвердив 25 основних показників виконання Стратегії, які є для мене і
всіх нас чіткими індикаторами моніторингу та оцінки того, наскільки успішно
будуть втілюватися в життя наші плани з розвитку Університету.
За останні вісім років УКУ значно виріс, здобув авторитет і репутацію,
став місцем сили і надії для багатьох людей, перетворився на магніт для
найкращих в Україні вступників, розгорнув цікаві освітні програми й наукові
проєкти. Для нас важливо закріпити ці здобутки. Особливо в час епідемічної та
економічної кризи, яка випала на долю людства в останній рік. Тому одним із
основних моїх пріоритетів на посаді Ректора є скріплення ЖИТТЄСТІЙКОСТІ
нашого Університету.

Початок нового академічного року
"Дні УКУ" – 2019 рік

Це – комплексне завдання, яке залежить від багатьох чинників.
Насамперед від людей – нашої культури солідарності і взаємопідтримки,
відкритості й відповідальності, готовності носити тягарі одне одного. Тут ми
виявилися на висоті під час кризи, яка все ще триває. Якщо б не щира віра й
довіра до Бога, якщо б не гнучкість і підприємливість нашої спільноти, її
впевненість у нашій місії, навряд чи нам вдалось би так творчо й успішно
опанувати ситуацію і знайти натхнення далі йти вперед.
Ми будемо вкладати в людей, готуючи кадровий резерв, пропонуючи
різноманітні можливості для професійного розвитку, гнучкі мотиваційні
механізми для гідної винагороди відданої і якісної праці.
Для цього нам потрібно скерувати максимум уваги у забезпечення
фінансової сталості УКУ. Формування операційного резерву забезпечить нам
базовий імунітет у разі приходу наступної кризи. Інновації у фандрейзингу й
розвиток нових бізнес-проєктів з надання фахових послуг слугуватимуть для
скріплення нашої фінансової стійкості на найближчий період. Перехід на
модель повної оплати за навчання, збалансовану соціальними стипендіями для
незаможних студентів, дозволить забезпечити довшу перспективу.

Наші вчені і викладачі теж можуть відіграти важливу роль у зміцненні
фінансового становища УКУ:
• насамперед пропонуючи студентам дуже якісну освітню і формаційну
пропозицію, завдяки якій наші випускники будуть знаходити гідну
працю і підтримувати наступні покоління студентів УКУ своїми
стипендіями;
• залучаючи зовнішні ґранти для проведення досліджень та
аналітичної роботи;
• поглиблюючи міжнародні партнерства;
• розбудовуючи інтелектуальну дружбу з колегами з інших
університетів і ділячись дарами один з одним.
Будемо плекати особливу місію УКУ як католицького університету,
пропонуючи нашій спільноті програму ЦІЛІСНОГО ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ.
Наша ціль не просто інформувати, не тільки формувати, а й трансформувати
життя людини. Цьому буде служити найкраща в Східній Європі програма
«Світоглядного ядра». Наша віра має бути дієвою, переливатися з повноти
серця у стосунки з іншими людьми і надихати нас на служіння нашим ближнім,
а особливо тим, хто найбільше потребує підтримки і солідарності. У цьому нам
допоможе модель суспільно орієнтованого навчання і викладання, завдяки
якій студенти і викладачі все більше будуть спроможні ставати творцями
соціальних змін і преображення локальних громад, а також їхнього власного
життя. Члени нашої спільноти краще розумітимуть цінність соціального
вчення Церкви як мови і методу взаємодії зі світом, пошуку адекватних
відповідей на політичні, культурні, економічні й суспільні виклики сучасності.
Не будемо забувати про молитву, мистецтво і красу як способи прослави Бога,
спілкування один з одним, зцілення людських ран і непорозумінь.

Волонтери УКУ з Президентом університету владикою
Філадельфійської Архиєпархії УГКЦ в США Борисом Ґудзяком

Перед нами також стоятиме непросте і, можливо, в чомусь болісне
завдання переосмислити самих себе у світлі тих колосальних змін, яких зазнала
вища освіта в цілому світі та в Україні під впливом пандемії. Перевагою УКУ в
освітньому процесі буде ГНУЧКІСТЬ І ЕКСПЕРИМЕНТ. Переконаний, що ми не
тільки краще освоїмо тонкощі онлайн педагогіки, а й знайдемо нові форми
освіти наживо, які будуть приносити найвищу користь для різних категорій
студентів і слухачів, пропонуючи їм цікаві програми. Нашою метою є
запропонувати не тільки найкращий навчальний досвід в аудиторії, а й
найкращий досвід навчання на реальних проєктах через занурення студентів у

Студенти УКУ

життєві ситуації і служіння, а також практикуючи «навчання через
викладання».
Вже неодноразово доводилося наголошувати на важливості наукових
досліджень для повноцінного розвитку нашого університету. В Стратегії УКУ
окреслили це як НАУКА ДЛЯ СЛУЖІННЯ. Дослідницька праця в УКУ має бути
командною, міждисциплінарною і міжнародною справою. Цьому сприятиме
створений Науковий фонд УКУ і програма наукового замовлення університету,
які, згідно з планом, щороку зростатимуть на 10% і дозволять вибудувати
тяглість і спадкоємність у наукових напрямах УКУ. Особлива підтримка буде
надаватися міждисциплінарним командним проєктам, які залучатимуть до їх
виконання студентів та аспірантів. Нам потрібно ще активніше виходити у
міжнародний простір і здійснювати вплив на міжнародному рівні через
наукову роботу вчених УКУ і глибокі ціннісні міжнародні партнерства. Вагомим
кроком у дослідницькій роботі стане поглиблення і розширення аналітичних
розробок та експертної діяльності наших вчених, завдяки чому кожного року
зростатиме кількість викладачів як публічних інтелектуалів, чиї публікації
з’являтимуться на шпальтах престижних світових журналів чи аналітичних
центрів.

І нарешті про тему, дуже близьку і навіть найдорожчу для мого серця і
покликання як священника. Бачу своїм завданням, як ректора католицького
університету, показати, наскільки плідним і творчим може бути ВЗАЄМОДІЯ
МІЖ УНІВЕРСИТЕТОМ І ЦЕРКВОЮ. Перебуваючи в лоні Церкви, УКУ бере
близько до серця всі турботи і потреби, якими переймається УГКЦ та інші
релігійні спільноти України у здійсненні своєї духовної місії.

Закладення капсули під будівництво Філософськобогословського факультету УКУ на Хуторівці – 2004 рік.
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Серед іншого, йдеться про особливу ідентичність київського
християнства, яка є живою і формується у відповідь на нагальні виклики для
гідності людини в нашій частині світу. Завданням УКУ є сприяти виходу
богословських наук на діалог із іншими дисциплінами й галузями знання,
пропонуючи «публічне богослов’я», дослідження церковної історії та сучасного
релігійного життя, екуменічну відкритість і співпрацю як шляхи осмислення та
вирішення цих суспільних викликів. Прикладом такої праці має стати вивчення
і поширення у світі спадщини митрополита Андрея Шептицького, у якій кожен
може сьогодні знаходити «рецепти» для свого служіння.
Навіщо робити менше, якщо можна зробити більше!
Ці плани можемо здійснити лише разом – студенти, викладачі і науковці,
працівники, сенатори, випускники, жертводавці, приятелі і партнери,
священники і вірні УГКЦ та інших українських релігійних спільнот.
Тому запрошую всіх вас до спільного паломництва з УКУ!
Слово до студентів. Навчання в Університеті – унікальний і
неповторний час у вашому житті. Це час особливої свободи і нагоди, щоб
навчитися думати, навчитися аргументувати, навчитися говорити і виступати,
навчитися писати, навчитися читати мудрі книжки. Це все зробить вас
спроможними, щоб навчитися діяти і «ремонтувати» світ навколо себе, робити

його бодай трошки кращим. Людина входить у зрілість, коли перестає
керуватися забаганками, а бере на себе конкретні зобов’язання. Важливо, щоб
під час навчання в УКУ ви мали не одну нагоду брати на себе відповідальність
– за себе й за інших.
Слово до викладачів і науковців. Пандемія змусила всіх нас зануритися
в дистанційний формат навчання і викладання з усіма його можливостями і
недоліками. З одного боку, такий «землетрус» став нагодою замислитися над
тим, що є «добрим викладанням» в сучасному університеті. Багатьох з нас це
підштовхнуло до пошуку більш новаторських викладацьких практик і моделей,
змусило змістити фокус у викладанні зі себе на студентів – на їхні потреби,
обмеження, таланти, зацікавлення. З іншого боку, ми побачили, наскільки
цінним і незамінним є живий контакт між викладачем і студентом. Цінність
вихователя і педагога зростатиме, і УКУ робитиме все можливе, щоб сприяти
розвитку професійної майстерності наших викладачів. Рік за роком
Університет вкладає все більші ресурси в наукові дослідження. Наукова
діяльність Інститутів, аспірантура, Київський аналітичний центр УКУ, науководослідна програма «Київське християнство», Лабораторія машинного
навчання, «Наукові записки УКУ», програма наукових ґрантів «Повір у себе»,
соціологічні дослідження тощо творять панорамний портрет наукового життя
УКУ. Університет нарощуватиме науковий потенціал, запрошуючи студентів,
аспірантів і вчених у міждисциплінарні команди через:
• формування довгострокових проєктів в межах наукового замовлення
Університету,
• створення центру досконалості і ґрантової програми з цілісного
людського розвитку,
• розвиток тематики митр. Андрея Шептицького в сучасності,
• підтримку публікацій в міжнародних рецензованих журналах тощо.
Як науковці, ми маємо досягати результатів, які відображатимуть наш
унікальний український досвід і будуть релевантними у глобальному просторі.
Слово до працівників. УКУ втішається особливою управлінською і
корпоративною культурою, що опирається на формулу 3С+2М. Це – великий
скарб і джерело сили для подолання будь-яких труднощів! Їй притаманні
лідерство і жертовність, готовність брати на себе відповідальність і тягарі один
одного, не йти на компроміс за рахунок втрати якості, імунітет проти паніки чи
популізму, гостинність, життєстійкість, християнське служіння і багато іншого.
Найголовніше – нам вдавалося уникнути протистояння «ми і вони», яке було
руйнівним не для однієї академічної спільноти, громадської чи політичної
організації. Над цим слід багато працювати. Воно не стається само собою. Дуже
сподіваюся, що праця в УКУ стає нагодою для професійного зростання і
сповнення людського покликання не тільки для вчених і викладачів, а й для
всіх працівників – незалежно від підрозділу чи посади. Ми повинні працювати
так, щоб кожна людина на будь-якому місці праці в УКУ чулася причетною до
успіхів Університету, тішилася досягненнями і переживала за недотягнення,
брала активну участь у житті спільноти, а не була просто найманим
працівником чи стороннім спостерігачем, ділилася своїми унікальним дарами
з іншими працівниками і студентами.

Слово до сенаторів. Сенат відіграє унікальну роль в житті нашого
Університету. Це – люди, які допомагають нашій спільноті (як каже владика
Борис) – мислити візійно і нестандартно, відважно йти на глибину, плисти
проти течії, наважуватися на нові речі і виклики. Вони допомагають нам рости,
ділячись власним багатим досвідом, відкриваючи двері для нових ідей і
проєктів, критично оцінюючи наші здобутки і плани. Вони теж підбадьорюють
і заохочують, коли нам важко. Сенатори є незамінною підтримкою для Ректора
і керівництва Університету для визначення напрямку руху в умовах кризи,
невизначеності і непевності. Ми розраховуємо на підтримку сенаторів як
провідників нашої наступної кампанії з пошуку коштів на розвиток
Університету та реалізацію його Стратегії 2025 «Університет, який служить».
Слово до випускників. Ми щиро тішимося нашими випускниками, багато
з яких стають наставниками для наших теперішніх студентів, дарують нам свій
час, професійні знання і уміння. Хто, як не випускники, є головним свідченням
життєдайності середовища УКУ?! Хто, як не вони, будуть носіями тієї культури
та етосу, на яких побудовано УКУ, нашими амбасадорами, що змінюють країну
на краще своєю працею і служінням. Щиро запрошуємо їх творити майбутнє
Університету, долучатися до діяльності Асоціації випускників, повертатися в
УКУ як в місце сили, для підвищення своєї кваліфікації, ділення своїми дарами,
дружнього спілкування. УКУ починав зовсім з малого і залишається невеликим
університетом. Та в нас вже майже 4000 випускників! То є сила! Тільки уявіть
собі: якщо би кожен випускник щомісячно подарував на навчання наступного
покоління студентів УКУ еквівалент одного горнятка запашної кави, 30 осіб
отримало би стипендійну підтримку для річного навчання на бакалавраті! 😊
Слово до жертводавців. Понад 20 тисяч жертводавців по цілому світу,
завдяки яким молодь з незаможних родин отримує можливість здобути якісну
освіту, свідчать, що УКУ є одним з найбільш публічних університетів України,
навіть не маючи жодної державної підтримки з коштів платників податків.
Людина відпускає важко зароблені кошти тільки тоді, коли цінує щось більше,
ніж їх. Коли бачить в університеті суспільну цінність і загальне благо. Довіра і
щедрість наших жертводавців творить унікальне академічне середовище, яке
творчо поєднує традицію і сучасність, спонукає молодих людей безкорисливо
шукати правду, творити добро, захоплюватися красою. Створення такої
екосистеми – копіткий і затратний процес. Якісна вища освіта коштує дорого!
Завдяки нашим жертводавцям ми маємо розкіш будувати справді незалежний
університет в незалежній Україні. І ми сподіваємося, що нові плани розвитку
УКУ стануть для наших теперішніх і нових жертводавців нагодою для реалізації
їхніх шляхетних благодійних цілей і візії розвитку України.
Слово до приятелів і партнерів. УКУ – це насамперед спільнота
відкритих людей, які готові ділитися своїми талантами. Ми віримо у співпрацю!
Ми ділимося з іншими всім, що робимо, чого навчилися самі, що довело свою
ефективність і життєздатність, що може допомогти іншим ставати кращими.
Ми віримо у партнерство! Тим більше, коли всім складно, коли ресурси для
розвитку поглинає пандемія та економічна криза. Ми віримо в гру з доданою
вартістю! Бо Бог, який є джерелом всякого добра, перебуває там, де двоє або
троє збираються в Його ім’я. Тільки працюючи разом, можна чогось досягнути.

Не дивно, що партнерство є одним із засадничих принципів і пріоритетів нової
стратегії Університету.
Слово до священників і вірних УГКЦ. Церква стоїть на порозі визначення
нового душпастирського плану на наступне десятиріччя, в якому ставитиме
наголос на місійності і глобальності свого служіння. Блаженніший Святослав,
Глава УГКЦ і Великий Канцлер УКУ, закликав до душпастирського навернення,
виходу поза церковні мури, зміни стилю спілкування, комунікації і спільної дії
– від шукання почестей до зцілення ран людства, до сходження з п’єдесталів,
щоб послужити сучасній людині.
З одного боку, УКУ є місійною територією, бо до нас приходять молоді
люди, викладачі і працівники з різними поглядами і ставленням до віри. Тут
УКУ сповідує методологічний, а не ідеологічний підхід. Що це означає? Важливо
бути справжнім. Без подвійного дна, лукавства і лицемірства. Віру неможливо
накинути чи до неї примусити. Вона може народитися лише у свободі. Відтак
ми прагнемо пропонувати свіже, переконливе, спокійне, ненав’язливе і просто
гарне християнське свідчення. І водночас пам’ятати, що без християнської
ідентичності не буде УКУ. Бо саме завдяки їй постає характерна для нашого
Університету атмосфера, за яку нас найбільше цінують – гостинність,
відкритість, щирість, прозорість, солідарність. Не можна жити на позиченій
спадщині і навіть не намагатися бодай зрозуміти джерела, які формують те, що
тобі до вподоби. Не можна бути просто споживачем плодів, не замислюючись
про коріння і не намагаючись в ньому розібратися.
Ми бачимо наш Університет активним учасником визначення і реалізації
душпастирського плану УГКЦ на наступне десятиріччя. Розраховуємо на щиру
співпрацю з іншими церковними структурами, на дружню солідарність там, де
нам буде важко, на спільне паломництво у служінні Богові і людям.
На УКУ покладають величезні очікування. І ми прагнемо якнайкраще
послужити і їх виправдати. Наш Університет виховує нове покоління на основі
лідерської моделі «Свідчити-Служити-Спілкуватися». Залишаємося невеликим
університетом з невеликими ресурсами, а тому основним модусом нашої
діяльності і надалі буде свідчення. Щоб зробити свій вагомий внесок, УКУ має
шукати інноваційні моделі, зосереджуватися на тому, що нам найкраще
вдається, і робити це на високому якісному рівні. Цьому присвячена Стратегія
УКУ-2025, стратегічні проекти на 2020-23 навчальні роки і саме над цим я би
хотів працювати разом з вами, якщо отримаю мандат довіри від Сенату УКУ і
нашої академічної спільноти.

