
Український католицький університет 

Відомості про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності 

Матеріально-технічне забезпечення Університету відповідає 

технологічним вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності до здобувача 

ліцензії (ліцензіата).  

Університет має у своєму розпорядженні сучасний чотирьохповерховий 

корпус №1 (Львів, вул. Свєнціцького, 17), в якому розташовані аудиторії, 

конференц-зал, їдальня, комп’ютерний клас, приміщення для кафедр, каплиця, 

службові приміщення тощо. Загальна площа корпусу становить 5903,8 кв.м. В 

минулому тут функціонувала загальноосвітня середня школа, а ще раніше – 

польський ліцей, тобто приміщення, збудоване для потреб навчання. У цьому 

корпусі розміщені також адміністративні підрозділи Університету (академічний 

відділ, відділ студентської документації, відділ управління персоналом, 

фінансовий відділ). Тут розташовані факультет наук про здоров’я і частина 

факультету суспільних наук. Навчальні аудиторії належним чином пристосовані 

до лекційних і семінарських занять. Комп'ютерами обладнано всі кафедральні 

приміщення, викладацькі робочі місця.   

Після введення в експлуатацію «Богословського центру» за адресою: 

Львів, вул. Хуторівка, 35 А, у серпні 2007 р., філософсько-богословський 

факультет отримав у користування новий корпус №2 загальною площею – 4487,3 

кв.м. Крім аудиторій, обладнаних сучасними технічними засобами, в цій будівлі 

передбачено приміщення для деканату та кафедр, конференц-зал,  комп’ютерний 

клас, телестудія, читальні зали бібліотеки, музей, їдальня, каплиця, студентський 

клуб. Тут також навчаються студенти освітніх програм з журналістики, 

медіакомунікацій та права факультету суспільних наук. 

У 2013 р. Університет відкрив новий багатофункційний навчальний корпус 

№3 за адресою вул. Козельницька, 2А загальною площею 4136,4 кв.м. На 

першому поверсі знаходиться велика зала їдальні на 210 місць, яка протягом дня 

може обслуговувати до 2-х тисяч відвідувачів, та при потребі перетворюватись в 

конференц-зал місткістю 350 осіб. У цьому корпусі навчаються студенти 



гуманітарного факультету, факультету прикладних наук. Тут також навчаються 

студенти освітніх програм спеціальності «менеджмент».  

У вересні 2017 року свої двері перед відвідувачами гостинно відкрив Центр 

митрополита Андрея Шептицького за адресою Стрийська 29а (корпус №5, 

загальна площа – 5754,6 кв.м.). Інформаційно-ресурсний центр Українського 

католицького університету, що об’єднує навчальні аудиторії, публічний 

культурний простір, конференц-зали, дитячу зону, кафе, книжкову крамницю, 

виставкову зону, адміністративні приміщення та бібліотеку, служить ключовим 

місцем для реалізації просвітницької місії Українського католицького 

університету і є провідним публічним простором, в якому поєднуються культура, 

наука та освіта.  

Центр Шептицького став володарем Гран-прі «Обличчя міста-2017» у 

конкурсі від Львівської торгово-промислової палати, внаслідок чого вперше в 

історії цього конкурсу найвищу нагороду отримала не комерційна компанія, а 

освітньо-культурна установа. 

210 студентів Університету проживають у збудованому в 2012 р. 

Університетському Колегіумі (корпус №4) загальною площею 7497,5 кв.м. за 

адресою вул. Козельницька, 2. 165 студентів-семінаристів філософсько-

богословського факультету проживають в приміщенні Львівської духовної 

семінарії. Ще певна кількість студентів, в основному, магістерських програм 

проживають у гуртожитках інших організацій на підставі договорів. 

26 червня 2021 року в Українському католицькому університеті відбулось 

офіційне відкриття і посвячення нового Колегіуму ІІ (корпус №6, адреса 

Козельницька, 2Б) – масштабного формаційного простору для студентів, 

спроектованого за моделлю living learning community – спільноти, що живе і 

навчається разом. 

Новий будинок має площу 8470,3 кв.м, тут гармонійно поєднані 116 

житлових блоків для студентів, унікальний сучасний студентський простір та 

студентський клуб, мінікінозал, фітнес-центр, студентські офіси, велостоянка, 

зелена зона для відпочинку та дозвілля, офіси УКУ, кімнати для гостей. Колегіум 

ІІ поміщає 260 студентів. 



Загальна площа навчальних приміщень Університету 6194,82 кв.м. є 

достатня для організації навчального процесу на факультетах і відповідає 

встановленим технологічним вимогам Ліцензійних умов (Площа навчальних 

приміщень для проведення освітнього процесу повинна становити не менш як 

2,4 кв. метра на одну особу з урахуванням не більше трьох змін навчання, але не 

менше 2000 кв. метрів для закладу вищої освіти). Навчання в Університеті 

відбувається у дві зміни. 

Усі корпуси Університету побудовані відповідно до державних будівельних 

норм, правил і стандартів, вони є доступними для людей з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення, а саме: 

- будівлі облаштовані  пандусами для переміщення осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп населення; 

- є доступи в’їзду у будівлю на 1-й поверх; 

- у приміщеннях є ліфти, що дає змогу пересуванню осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп населення по поверхах (крім корпусу №1 на 

Свєнціцького, який був збудований у 1924-1926 рр. і є пам’яткою 

архітектури; технічні і архітектурні можливості для встановлення ліфта 

у корпусі ініційовані і досліджуються); 

- на кожному поверсі облаштовані туалетні кімнати для осіб з інвалідністю 

та інших маломобільних груп населення відповідно до державних 

будівельних норм, правил і стандартів; 

- у приміщенні відсутні пороги, що не перешкоджає пересуванню осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення.  

- на території облаштовані місця для парковки автомобілів осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення; 

Український католицький університет дбає, щоб забезпечити людям з 

інвалідністю доступність та зручність своїх приміщень. Згідно з вимогами 

ліцензійних умов Університет уклав договір з Підприємством об’єднання 

громадян «Центр професійної підготовки та інжирінгової діяльності» щодо 

проведення технічного обстеження університетських корпусів, а також 

консультацій на предмет доступності осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення фахівцем, який має кваліфікаційний сертифікат. 



Технічне обстеження усіх приміщень було проведено. Згідно з висновками, 

використання приміщень усіх будівель є доступним для обслуговування осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних 

будівельних норм, правил і стандартів ДБН В.2.2-17:2006. 

Український католицький університет однією з характеристик, які 

визначатимуть його профіль у 2025 році, назвав: «університет, який є 

інноваційним, ефективним і підприємливим закладом вищої освіти у всіх 

аспектах університетського життя». 

УКУ має розвинену ІТ інфраструктуру, яку обслуговує відділ 

інформаційних технологій. Для розвитку інформаційних систем створені усі 

передумови: між корпусами прокладено волоконно-оптичну лінію зв’язку, в 

корпусах проведено структуровану кабельну систему (СКС), до якої під’єднано 

понад 550 одиниць техніки; понад 90% навчальних аудиторій обладнані 

мультимедійними засобами; функціонує безпровідний доступ до мережі WiFi; 

для працівників і студентів надається доступ до внутрішніх мережевих сервісів; 

моніториться вірусна активність та вживаються заходи щодо її попередження, а 

також унеможливлення зовнішнього втручання з метою забезпечення безпеки 

інформаційних ресурсів. В УКУ функціонує поштова система на базі технічного 

рішення GoogleGSuite forEducation (з 2014р.). Доступ до ресурсів здійснюється 

через автентифікацію користувачів на базі протоколу LDAP. 

В УКУ проведено такі роботи з питань інформатизації: 

● Продовжено підписку УКУ для використання сервісів Office 365 за 

адресою http://www.office.com/.  

● Систему Moodle оновлено до версії 3.10.4 https://cms.ucu.edu.ua/. Система 

працює з лютого 2015 р. на трьох серверах з CentOS Linux. 

● З 2017 року запроваджено систему супроводу навчального процесу 

«Деканат» розробника «Політек-Софт». 

● Запроваджено систему резервування аудиторій та моніторингу їх 

завантаженості https://sites.google.com/ucu.edu.ua/portal/audytorii.  

● Розвивається репозитарій відкритого доступу на базі системи DSpace 5 

http://er.ucu.edu.ua/ . Система працює на сервері з CentOS Linux.  

● Отримано преміум-підписку Grammarly 

● співпраця з Coursera 

 

http://www.office.com/
https://cms.ucu.edu.ua/
https://sites.google.com/ucu.edu.ua/portal/audytorii
http://er.ucu.edu.ua/


 Український католицький університет експериментує з передовими 

технологіями, використовуваними для дистанційного навчання, дистанційного 

співробітництва та он-лайн відеотрансляції публічних заходів. В рамках Центру 

навчальних та  інноваційних технологій започатковано "Школу викладацької 

майстерності", проводяться програми, заходи сприяння і підтримки розвитку 

викладачів, студентів, аспірантів, серед яких: тренінгові програми для 

викладачів з розробки курсів в CMS УКУ, тренінги для студентів з роботи в CMS 

УКУ,  навчальні семінари із інформаційної грамотності та інформаційних 

ресурсів для викладачів, студентів, аспірантів, впровадження технології 

електронного навчання в навчальний процес університету https://ceit.ucu.edu.ua/. 

  

Санітарно-технічний стан приміщень, в яких відбувається навчальний 

процес та інша діяльність, відповідає вимогам чинних інструкцій. Викладачі і 

студенти ознайомлені та дотримуються вимог техніки безпеки, виробничої 

санітарії та норм гігієни.  

 

Заклад вищої освіти «Український католицький університет» 

використовує приміщення власника - Українського католицького університету 

Української Греко-Католицької Церкви на підставі Договору про надання 

благодійної допомоги у формі невиключного права користування майном. 

Матеріально-технічна база у ВНЗ «Український католицький університет» 

формується на основі власних ресурсів навчального закладу, ґрантової та 

благодійницької допомоги. 

Стан матеріально-технічного оснащення та наявне обладнання відповідає 

вимогам навчальних програм та дозволяє якісно забезпечувати навчальний 

процес. 

Загальна інформація про наявність матеріально-технічної бази для 

провадження освітньої діяльності, забезпеченість навчальними площами та 

сукупний ліцензований обсяг прийому студентів у ЗВО «Український 

католицький університет» подана в таблицях. 

  

https://ceit.ucu.edu.ua/


ВІДОМОСТІ  

про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності  

 

1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються в освітньому процесі 

Адреса приміщення 

(навчальний корпус, 

гуртожиток, 

бібліотека,  спортивний 

зал тощо) 

Найменуванн

я власника 

майна 

Площа, кв. 

метрів 

Найменування та 

реквізити документа про 

право власності або 

оперативного управління, 

або користування 

Документ про право користування 

(договір оренди) 

строк дії 

договору 

оренди 

(позички, 

користува

ння) (з 

_____ по 

_____) 
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н
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о
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1. 

Навчальний 

корпус №1,  
РО 

Український 

католицький 

університет 

УГКЦ 

5903,8 Договір про надання 

благодійної допомоги у 

формі невиключного права 

користування майном від 

01.12.2021  

з 

01.12.2021 

по 

01.11.2024 
    79011, Львів, 

вул. Свєнці-

цького, 17 

2. 

Навчальний 

корпус №2, 
РО 

Український 

католицький 

університет 

УГКЦ 

4487,3 Договір про надання 

благодійної допомоги у 

формі невиключного права 

користування майном від 

01.12.2021  

з 

01.12.2021 

по 

01.11.2024 
    79070, Львів, 

вул. Хуторівка 

35А 

3. 

Навчальний 

корпус №3, 
РО 

Український 

католицький 

університет 

УГКЦ 

4136,4 Договір про надання 

благодійної допомоги у 

формі невиключного права 

користування майном від 

01.12.2021  

з 

01.12.2021 

по 

01.11.2024 
    79026, Львів, 

вул. Козель-

ницька 2А 

4. 

Корпус №4, 

Колегіум, 
РО 

Український 

католицький 

університет 

УГКЦ 

7497,5 Договір про надання 

благодійної допомоги у 

формі невиключного права 

користування майном від 

01.12.2021  

з 

01.12.2021 

по 

01.11.2024 
    79026, м. Львів, 

вул. Козель-

ницька 2 

5. 

Корпус №5, 

Інформаційно-

ресурсний центр 

ім.А.Шептицького, 

РО 

Український 

католицький 

університет 

УГКЦ 

5754,6 

Договір про надання 

благодійної допомоги у 

формі невиключного права 

користування майном від 

01.12.2021  

з 

01.12.2021 

по 

01.11.2024     

79026, м. Львів, 

вул. Стрийська 

29а 

6. 

  

Корпус №6, 

Колегіум ІІ, 

РО 

Український 

католицький 

університет 

УГКЦ 

8470,3 Договір про надання 

благодійної допомоги у 

формі невиключного права 

користування майном від 

01.12.2021  

з 

01.12.2021 

по 

01.11.2024 

    79026, Львів, 

вул. Козель-

ницька 2Б 

РАЗОМ 36249,9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями 

 

Найменування приміщення  

Площа приміщень , кв. метрів 

усього 

у тому числі 

власних орендованих 
зданих в 

оренду 

1. 
Навчальні приміщення, усього у 

тому числі: 
6194,82  6194,82  

приміщення для занять студентів, 

курсантів, слухачів (лекційні, 

аудиторні приміщення, кабінети, 

лабораторії тощо) 

5114,48 

 
 

5114,48 

 
 

комп’ютерні лабораторії 420,4  420,4  

спортивні зали 659,94  659,94  

2. 

Приміщення для науково-

педагогічних, педагогічних 

працівників 

2134,03 

 
 

2134,03 

 
 

3. Службові приміщення 8562,42  8562,42  

4. Бібліотека,  

у тому числі читальні зали  

2581,89 
1205,2 

 2581,89 
1205,2 

 

5. 
Гуртожитки (кімнати для 

проживання студентів) 
5200,77  5200,77  

6. Їдальні, буфети 1213,9  1213,9  

7. Медичні пункти 19,79  19,79  

8. Інші 10342,28  10342,28  

 

 

 

 

 


