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РЕКТОРСЬКИЙ
ЗВІТ



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.М
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o. Богдан Прах 
ректор УКУ

Слава Ісусу Христу!

Дорогі у Христі брати і сестри!

Цей рік став роком чергових викликів для 
нашої спільноти. Це був перший повний 
рік в умовах карантину, рік радикального 
зменшення живого спілкування, рік 
очікування на безпечну вакцину і 
переживань за здоров’я наших близьких. 
Рік утоми від екранів і віртуального життя.

Але це також був рік обміну дарами – час 
солідарності та взаємопідтримки. Тішуся, 
що, попри карантинні обмеження, нам 
вдалося майже повноцінно повернутися на 
кампус для здійснення освітнього процесу 
та формаційної програми.  

За велику жертовну працю хочу щиро 
подякувати найперше всій спільноті 
університету. Наша команда – сильна, 
струнка, творча, цілісна. Ці якості дозволили 
нам з легкістю та відкритістю перейти через 
різноманітні виклики з розумінням того, що 
цей важкий період є також часом великих 
можливостей. Пандемія дала нам нові 
поштовхи до розвитку; дозволила знайти 
розв’язки того, як наша спільнота має 
жити; увиразнила наші слабкі сторони, які 
маємо виправити, і саме це ми намагалися 
зробити. Результати наших антикризових 
кроків та рішень ми побачимо чіткіше через 
кілька років, а зараз працюємо з візією на 
довгу перспективу. 

У цей непростий час дуже важливо є вкотре 
звернутися до постаті нашого засновника 
митрополита Андрея Шептицького і наново, 
з новою енергією та силою відкрити та 
актуалізувати його вчення. Постать і 
спадщина митрополита Андрея є камертоном 
і мовою, якою спільнота УКУ прагне говорити 
про Бога, людину і світ. Ми прагнемо того, 
щоб кожен у нашій спільноті дивився на свою 
роботу через призму поглядів митрополита 
Андрея і ніс його ідеї у світ.

Ще одним захопливим аспектом роботи 
УКУ в році, що минає, було приглянутися 
до наших програм і наново відкрити їх 
для себе, для студентів, університету 
загалом. Саме тому ми впроваджуємо 
підхід суспільно орієнтованого навчання. 
«Світоглядне ядро», цілісний розвиток 
людини, формаційна програма – ключові 
аспекти наших навчальних програм, і вони 
є результатом спільної праці всієї команди.

Попри пандемію і вимушене закриття, 
ми мали чимало нагод для зустрічей та 
спілкування. Для нашої спільноти це вкрай 
важливо, адже мета формації в УКУ – аби 
студенти після закінчення університету були 
зрілими людьми. Ми пишаємося добрими 
успіхами наших студентів та викладачів. 
Подивляємо їхню активність, адже саме 
вона є прикладом для інших середовищ. 

Уся наша робота та діяльність була б 
неможливою без підтримки Сенату, 
жертводавців, партнерів в Україні та по 
всьому світу, без численного кола друзів 
УКУ, які в цей складний час із розумінням 
і чистотою серця підтримують наш 
університет! 

Хай Бог щедро благословить вашу працю 
та жертовність. Залишаймося на висоті 
нашого покликання, і хай допоможе нам 
Господь! 
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У К У  В  Ц И Ф Р А Х

Ф І Н А Н С О В І  Д А Н І

1383
/ 64%

777
/ 36%

2160
11
18

2

СТУДЕНТІВ 
ТА АСПІРАНТІВ

БАКАЛАВРСЬКИХ ПРОГРАМ

2 0 1 8

2 0 1 9

2 0 2 1

МАГІСТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ

СЕРЕДНІ КОНКУРСНІ БАЛИ ВСТУПНИКІВ:

СТУДЕНТІВ НА 
БАКАЛАВРСЬКИХ ПРОГРАМАХ

СТУДЕНТІВ НА 
МАГІСТЕРСЬКИХ ПРОГРАМАХ

СТУДЕНТІВ НА  
АСПІРАНТСЬКИХ ПРОГРАМАХ

СТУДЕНТІВ НА ПРОГРАМАХ, ВИЗНАНИХ 
КОНГРЕГАЦІЄЮ КАТОЛИЦЬКОЇ ОСВІТИ 
(Ватиканська акредитація)

714

16

40

1430

Пожертви  
та ґранти з Європи

Пожертви 
та ґранти 
з України

Розподіл  
зі сталих 
фондів

Навчальні 
програми 
та послуги

Пожертви та 
ґранти зі США

Пожертви  
та ґранти  
з Канади

36%

29%
5%

14%
10%

6%

НАДХОДЖЕННЯ

189,8 
189,2
187,9
186,98

ФІЛОСОФСЬКО-БОГОСЛОВСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Богослов’я 167

ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Історія 82
Культурологія 126
Філологія 115

ФАКУЛЬТЕТ НАУК ПРО ЗДОРОВ’Я
Психологія 115
Соціальна педагогіка 23
Соціальна робота 80

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНИХ НАУК
Комп’ютерні науки 184
Інформаційні технології та бізнес- аналітика 135

ФАКУЛЬТЕТ СУСПІЛЬНИХ НАУК
Етика-Політика-Економіка 184
Право 95
Соціологія 124

ФІЛОСОФСЬКО-БОГОСЛОВСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Богослов’я  64
Християнська педагогіка та організація дозвілля  29

ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Історія 15

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНИХ НАУК
Науки про дані 57

ФАКУЛЬТЕТ СУСПІЛЬНИХ НАУК
Журналістика  32
Медіакомунікації  47
Права людини 49
Публічне управління та адміністрування 56
Управління неприбутковими організаціями 55

ЛЬВІВСЬКА БІЗНЕС-ШКОЛА, LVBS
Бізнес-адміністрування 24
Інновації та підприємництво 42
Менеджмент маркетингової діяльності 46
Управління персоналом та організаційний розвиток 24
Управління технологіями 12

ФАКУЛЬТЕТ НАУК ПРО ЗДОРОВ’Я
Клінічна психологія з основами  
когнітивно-поведінкової терапії 68

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

36%

18%

22%

10%

14%

PH.D.    ПРОГРАМИ

ФІЛОСОФСЬКО-БОГОСЛОВСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ / Богослов’я 5
ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ / Історія 11

ЛІЦЕНЦІАТСЬКА ПРОГРАМА З БОГОСЛОВ’Я (STL)  23
ДОКТОРСЬКА ПРОГРАМА З БОГОСЛОВ’Я (STD) 17

55,5% першокурсників УКУ є серед 5% 
НАЙКРАЩИХ випускників шкіл України.

25,40% вступників отримали стипендії УКУ

2 0 2 0
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2021 / 29%
 2020 / 25%
  2019 / 22%
   2018 / 17%

Кількість вступників  
з-поза Львівської,  
Івано-Франківської  
і Тернопільської областей

М І Ж Н А Р О Д Н Е  П А Р Т Н Е Р С Т В О  2 0 2 0 - 2 0 2 1

 Г Е О Г Р А Ф І Я  П Е Р Ш О К У Р С Н И К І В

УГОДИ ПРО ПАРТНЕРСТВО 23 ДІЮЧІ УГОДИ  
про обмін студентами, 
викладачами та працівниками 
в рамках програми ЕРАЗМУС+

19 

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

3 

104  

9 

діючі міжуніверситетські 
проєкти КА2 ЕРАЗМУС

3 континенти

25  країн

75  закладів вищої освіти

іноземців 
брали участь в 
УКРАЇНОМОВНІЙ 
ШКОЛІ-ОНЛАЙН

ІНОЗЕМНИХ 
СТУДЕНТІВ  
вчилися в УКУ,  
4 за обміном  
(з яких 1 студентка у 
форматі віртуальної 
мобільності virtual  
mobility: США, 
Великобританія,  
Польща та ін.)

256 

студентів  
УКУ брали участь у 
програмі віртуальної 
кредитної мобільності 
і навчалися 
дистанційно у 
Католицькому 
університеті 
Манізалеса 
(Колумбія).

236 
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Н О В Е  В  У К У

Новий Колегіум відкрили влітку 2021 р. 
Це масштабний формаційний простір для 
студентів та кураторів, який спроєктований 
за моделлю living learning community – 
спільноти, яка живе і навчається разом. 

Тут гармонійно поєднані 116 житлових блоків 
для студентів, унікальний сучасний студентський 
простір та студклуб, мінікінозал, фітнес-центр, 
велостоянка, зелена зона для відпочинку та 
дозвілля, офіси УКУ, кімнати для гостей. 

НОВИЙ ПРОСТІР ДЛЯ ФОРМАЦІЇ І СЛУЖІННЯ 

«Я радий підтримувати УКУ. 
Побачивши сьогодні Український 
католицький університет, 
ми плануємо подвоїти наше 
вкладення у його розвиток. 
Дякую вам за запрошення»

«Формаційна програма Колегіуму – це 
наше велике надбання, адже студенти тут 
не тільки живуть, а й формуються: розви-
вають власну духовність, особисті якості 
та соціальні навички через участь у житті 
спільноти, яка поєднує студентів, викладачів, 
священників, монахів, осіб із особливими 
потребами. Це вирізняє Колегіум УКУ серед 
студентських мешкань в Україні та світі»

Томаш Фіала,  
жертводавець УКУ, 
генеральний директор 
інвестиційної компанії 
Dragon Capital

о. Юрій Козловський, 
магістр Колегіуму

«Таких прикладів, як наш 
Колегіум, немає в Україні. 
Для нас важливі навіть не 
так сучасні комфортні умови 
проживання, як спільнота. Такого 
ти не знайдеш ніде, тому в УКУ 
завжди хочеться повертатися»
Тарас Курилко,  
студент програми «Історія»

Попри пандемію і нелегку фінансову ситуацію, завдяки щедрій підтримці наших 
жертводавців, лише за 2 роки нам вдалося збудувати новий Колегіум.
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В УКУ відзначили 20-ліття прощі  
святого Папи Івана Павла ІІ до Львова. 

Серед подій:

  Урочиста академія у Львівській міській раді за 
участі духовенства, науковців, представників 
влади і тих, хто безпосередньо долучалися до 
організації візиту Понтифіка до Києва і Львова. 

  Презентація фільму  
«Дощ паде.  
Діти ростуть»:  
про закулісся візиту Папи  
Івана Павла ІІ до Львова

   Найменування іменем святого Івана Павла 
II проспекту (колишня вулиця Хуторівка), 
де розташовані Філософсько-богословський 
факультет УКУ та Львівська духовна семінарія 
Святого Духа. Також територію студмістечка УКУ 
біля Стрийського парку урочисто найменували 
площею Святої Софії-Премудрості Божої.

У ТОП-10 РЕЙТИНГУ «FORBES»
Журнал «Forbes» у квітні 2021 р. опублікував 
список сотні найкращих факультетів Украї-
ни. Чотири факультети УКУ є серед топ-100. 
До списку увійшли по 10 найкращих факуль-
тетів у кожному з 10 популярних напрямів. 

Факультет прикладних наук отримав від екс-
пертів найвищу оцінку  серед усіх факультетів 
комп’ютерних наук та ІТ в Україні – 22 бали. 
Лідером, за оцінкою експертів, серед гума-
нітарних наук став Гуманітарний факуль-
тет – 25. Більше жоден факультет не має 
такої високої оцінки від експертів.
Факультет суспільних наук і Факультет наук 
про здоров’я у межах своїх напрямків отри-
мали найбільшу кількість балів за рейтингом 
факультету по середньому балу ЗНО. 
Усі 4 факультети мають найвищий серед-
ній бал серед вступників на контракт. 
Вперед – до нових перемог!

У ТОП-30 ВИДАТНИХ ПРОЄКТІВ 
НЕЗАЛЕЖНОСТІ 
Український католицький університет увійшов 
до переліку топ-30 видатних проєктів, ство-
рених за час Незалежності, які рухали країну 
вперед. Перелік презентувало видання LIGA.
net. Список проєктів розробила команда PMI 
Ukraine Chapter – офіційне представництво 
міжнародноії організації з проєктного менедж-
менту – Project Management Institute.

ПАПА, ЯКИЙ 
ДАРУВАВ НАДІЮ 

В
И
З
Н
А
Н
Н
Я

«Нехай Господь дасть мир тобі, український народе, 
бо ти з наполегливою і одностайною відданістю 
нарешті повернув собі свободу й розпочав віднаходити 
своє істинне коріння та докладаєш великих зусиль, 
щоби стати на шлях реформ і дати всім можливість 
жити та сповідувати власну віру, власну культуру й 
власні переконання в рамках свободи та справедли-
вості», – цими словами Папа Іван Павло ІІ благословив 
український народ під час візиту в 2001 році.
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Щоб 
переглянути 
сюжети про 
найкращих 
викладачів, 
відскануйте  
QR-код 

В И К Л А Д А Ч І

13 викладачів 
отримали 
професорські 
та викладацькі 
стипендії за 
досягнення 
у науково-
педагогічній праці. 

НИМИ СТАЛИ:

Інга Козлова,  
доцентка кафедри соціології 
Факультету суспільних наук 
УКУ, кандидатка соціологічних 
наук, завідувачка соціологічної 
лабораторії.

Данило Судин,  
доцент кафедри соціології 
Факультету суспільних наук 
УКУ, кандидат соціологічних 
наук.

Олександр Аврамчук,  
кандидат психологічних наук, 
доцент кафедри клінічної 
психології Факультету наук 
про здоров’я УКУ. 

НАЙКРАЩІ ВИКЛАДАЧІ –  
ДЛЯ НАЙКРАЩИХ СТУДЕНТІВ

В УКУ НАГОРОДИЛИ ЛАУРЕАТІВ ВІДЗНАКИ 
«ВИКЛАДАЧ РОКУ»-2021
Відзнака «Викладач року», започаткована в університеті у 2020 році. 
Вона є доброю нагодою подякувати викладачам за їхню майстерну, 
натхненну, систематичну і багатопланову роботу зі студентами як в 
аудиторії, так поза нею. Кандидата на відзнаку можуть номінувати 
викладачі, працівники, студенти, аспіранти і навіть випускники. Саме 
цією відзнакою академічна спільнота та студентство УКУ наголошують 
на важливості належної оцінки якісного викладання в університеті та 
поширенні успішних викладацьких практик.

«Підбираючи викладацький 
склад, ми в УКУ ставимо високі 
вимоги до професійних та 
особистих якостей педагогів, 
які будуть навчати і формувати 
наших студентів»
ректор УКУ  
о. Богдан Прах

«Кожна людина хоче бачити, що її праця 
не є даремною, а потрібною і важливою. 
Стипендію я сприйняв не тільки як 
позитивний відгук, а й як заохочення для 
подальшої праці над собою на благо УКУ 
та наших студентів»
доцент кафедри богослов’я  
Олександр Кащук
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  Митрополит Борис Ґудзяк 
отримав ступінь почесного 
доктора семінарії святого  
Карла Борромео.

  В УКУ вперше відбув-
ся захист дисертації на 
здобуття ступеня доктора 
філософії. Науковцем, 
який захистив дисертаційну 
роботу на здобуття ступеня 
доктора філософії (Ph.D.) 
з богослов’я, став аспірант 
кафедри церковної історії 
Анатолій Бабинський.

  Володимирові Пилиповичу 
присвоєне почесне зван-
ня Doctor Honoris Causa. 
Вручення нагороди відбуло-
ся в Перемишлі (Польща). 
Володимир Пилипович 
понад 20 років співпрацює 
з Інститутом церковної му-
зики УКУ, а також доклався 
до реалізації низки науко-
вих проєктів університету. 
За тісної співпраці видав-
ництва УКУ з Володимиром 
Пилиповичем вийшли у світ 
17 видань. 

  Аспірант УКУ  
о. Андрій Сидорак захистив 
кандидатську дисертацію з 
богослов’я.

  Почесного доктора Honoris 
Causa УКУ вручили Михай-
лові Яримовичу, винахідни-
кові у галузі літально-кос-
мічних дослідів у США, 
дійсному членові Наукового 
товариства ім. Шевченка, 
почесному членові Товари-
ства українських інженерів 
у Америці. Михайла Яри-
мовича називають україн-
ським винахідником, який 
допоміг Армстронгу ступити 
на поверхню Місяця. 

Христина Ковцун, юрист-
ка, правозахисниця, 
керівниця Юридичної 
клініки Школи права УКУ 
отримала премію Кабінету 
міністрів за значний вне-
сок у розбудові України. 
Тільки впродовж 
2020 року під її 
керівництвом 
22 студенти надали 
безкоштовну правову 
допомогу ветеранам 
російсько-української 
війни Львівщини. 
За 3 роки вдалося 
допомогти у понад 
500 справах, серед яких 
і представництва у суді. 

Н А У К О В І  Д О С Я Г Н Е Н Н Я :
ПРЕМІЯ  
ВІД КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ

РОЗВИВАЄМО  
НАУКУ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ 
Важливими інструментами для 
розвитку науки в Університеті є 
«Науковий фонд УКУ» та нау-
кова програма «Повір у себе», 
які надають грантову підтримку 
викладачам-дослідникам.  
Так весною 2021 року 
фінансування з кошика 
«Наукового замовлення 
університету» отримало 16 
наукових проєктів, загальний 
бюджет яких становить 2,5 млн 
грн. Велика частина досліджень 
(12 проєктів) пов’язані з темою 
цілісного розвитку людини. Ще 
5 проєктів отримали гранти за 
підтримки БФ «Повір у себе».
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С Т У Д Е Н Т С Ь К Е  Ж И Т Т Я

БАКАЛАВРИ УКУ 2021

*  В УКУ створили Благодійний фонд для надання студентам стипен-
дійної підтримки. Фонд наповнюють благодійними внесками від 
приватних жертводавців з України, Австралії, Німеччини й інших 
країн, а також через Українську католицьку освітню фундацію у США, 
Канаді та Великобританії. Студентам надають три види стипендій: 
академічно-соціальну, соціальну та стипендії від факультетів. 

УНІВЕРСИТЕТ, ЯКИЙ СЛУЖИТЬ
УКУ – перший університет в Україні, який на 
інституційному рівні запроваджує освітній підхід 
Service Learning – суспільно орієнтоване навчання. 

Навчання, практичні навички і суспільна користь – 
три кити такого освітнього підходу. УКУ впроваджує 
таку методику за зразком провідних університетів світу 
в межах стратегії 2025 – «Університет, який служить». 
Загалом підхід за методикою СоН уже впроваджений 
для 12 курсів. 

Перші успіхи:

  Студенти програми «Соціальна робота» створили 
карту із 76-ти організацій, які надають послуги учас-
никам бойових дій та їхнім сім’ям у Львові й області. 
Тут військові зможуть знайти інформацію та контакти 
громадських, волонтерських, комунальних закладів і 
отримати фахову допомогу.   

  Навчальний курс «Базові потреби та соціальна взає-
модія» на програмі «Світоглядного ядра» у партнер-
стві з будинком для людей похилого віку в Новому 
Яричеві, Львівським геріатричним пансіонатом, 
соціальним підприємництвом «Вбрані». 

  Студенти Школи публічного управління напрацюва-
ли пропозиції до стратегії розвитку для Верховин-
ської ОТГ. Під час фахової практики вони з’ясували 
основні проблеми, потреби місцевих мешканців і 
допомогли у формуванні стратегії розвитку. 

258
/ дівчат

159
/ хлопців

417 189,8 55,5%

95,8%

КІЛЬКІСТЬ 
ВСТУПНИКІВ 
НА БАКАЛАВРАТ

СЕРЕДНІЙ 
БАЛ ЗНО

1 УКУ – ПЕРШИЙ 
у рейтингу серед 
усіх університетів 
за середнім балом 
поданих заявок на 
вступ

ПЕРШОКУРСНИКІВ 
увійшли в 5% кращих 
випускників шкіл за 
результатами трьох 
сертифікатів ЗНО

Кожен четвертий* вступник  
отримав ФІНАНСОВУ ПІДТРИМКУ  
НА НАВЧАННЯ

ВСТУПНИКІВ, які 
подавали заявку на 
формаційну програму та 
проживання у колегіумі

«Папа Франциск сказав, що справжня 
освіта – “це не лише наповнення голови 
концептами, а навчання тому, як вживати 
три мови: розуму, серця і рук”. Виконання 
такого завдання потребує відваги, а саме – 
наважитися формувати людей з настановою 
служіння у своїх спільнотах. Модель і 
педагогіка суспільно орієнтованого навчання 
є одним із найкращих шляхів формування 
освітнього середовища, в якому молода 
людина здатна усвідомити не тільки те, що 
і як вона повинна робити у суспільстві, а й 
знаходить відповідь на питання чому»
Тарас Добко, перший проректор УКУ

ЗАРАХОВАНО
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НАГОРОДА  
НА КОНФЕРЕНЦІЇ ООН

РОБОТА В GOOGLE У 20 РОКІВ!

Студенти УКУ вперше 
взяли участь у світовій 
конференції від ООН і 
отримали нагороду.

Команда із шести студен-
тів від програми «Ети-
ка-Політика-Економіка» 
УКУ та НУ «Києво-Мо-
гилянська академія» 
вперше представляла 
українські університети 
на світовій конференції 
«Національна модель Ор-
ганізації Об’єднаних На-
цій» у Нью-Йорку (США) 
(National Model United 
Nations – NMUN). Напра-
цьовані проєкти резолю-
цій  українських делегатів 
були успішно прийняті й 
передані на розгляд від-
повідним комітетам ООН. 

У віці 16 років Тетяна Ба-
ценко вирішила переїхати 
з Києва до Львова, щоб 
навчатися на програмі 
«Комп’ютерні науки» в 
Українському католицько-
му університеті. Уже після 
першого курсу її відібрали 
на ознайомчу програму 
Google Inside Look, згодом 
запросили на стажуван-
ня. А влітку 2020-го вона 
розпочала свою роботу в 
Google London. 

У дитинстві БРАЯН СТАЙН відвідував Божествен-
ну Літургію в Українській Греко-Католицькій Цер-
кві в Америці. Коли подорослішав і дізнався, що 
в Україні діє Католицький університет, де можна 
здобути богословську освіту, хлопець дуже зрадів. 
«Я отримую насолоду від навчального процесу в 
УКУ! Нечасто можна мати доступ до такої кількості 
праць впізнаваних візантійських теологів, як це 
можливо тут. Мої заняття є дуже цікавими, тож я 
сподіваюся вивчати теологію і надалі», – Браян 
Стайн, випускник УКУ зі США, викладач англій-
ської в Центрі сучасних іноземних мов УКУ.

ЄЛИЗАВЕТА МАШКАНОВА, студентка богослов’я 
УКУ з Білорусі. Коли у старших класах вона дума-
ла про навчання в університеті, то хрещений по-
радив звернути увагу на УКУ – дівчині сподобався 
і виш, і його розташування у Львові. Остаточно 
визначитись допомогли весняні Дні відкритих 
дверей: «Навчаючись в УКУ, я змогла зрости не 
тільки інтелектуально, а й духовно». 

КОЛІН КУБІК, студент-психолог зі США. Його 
родина походить з України. Уперше хлопець 
приїхав сюди як волонтер у 2012 році. «Круто, 
що в УКУ навчаються невеликими групами, 
тому кожен студент отримує багато уваги і має 
зв’язок із викладачем», – розповідає Колін.

РІТА МАРКЕС ДОС САНТОС, студентка Факультету 
прикладних наук із Португалії. До України приїхала 
з двома бакалаврськими освітами в університеті 
Лісабону: міжнародні відносини та архітектура. 
«Оскільки я вивчала архітектуру, то зацікавлена 
в додатках з машинного навчання та штучного 
інтелекту, аби покращувати якість наших міст та 
будівель. Я щаслива, що обрала для цього навчан-
ня Український католицький університет». 

ЧОМУ ІНОЗЕМЦІ 
ОБИРАЮТЬ УКУ?

«Участь нашої команди 
мала певну місію – від-
крити NMUN для укра-
їнських університетів, а 
також відкрити Україну 
для світової спільноти 
NMUN. Наша команда 
стала однією з найкра-
щих», – Галина Процик, 
викладачка кафедри 
політичних наук, керівни-
ця відділу міжнародних 
академічних зв’язків.

«Навчання в УКУ стало 
поштовхом до неймовірно 
швидкого розвитку. До нас 
щотижня приходили гостьові 
лектори: від програмістів та 
СЕО львівських ІТ-компаній 
до засновників стартапів 
із Кремнієвої долини. 
Це дало змогу побачити 
масштаб індустрії. Безмежно 
вдячна засновникам та 
всій команді Факультету 
прикладних наук за якість 
навчання та можливості, 
які допомогли мені стати 
Software Engineer у Google»
Тетяна Баценко, випускниця УКУ 

Студентка Ріта Маркес з друзями з України



«Вирушаючи у світ, найважливіше,  
що ви берете з собою з УКУ окрім знань, — 
це те, чим є цей Університет. Ви молоді, 
круті, чудові, налаштовані. Ви готові! Ідіть!  
Будьте УКУ в світі — “в ім’я слави Божої, 
загального блага і людської гідності”»
Лариса Ґаладза,  
Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні, почесна 
промовиця випускних урочистостей УКУ 2021



13

СВІДЧИТИ  
СЛУЖИТИ 

СПІЛКУВАТИСЯ

В И П У С К Н И К И 

Профіль випускника УКУ – важливий дороговказ  
для формування нових поколінь, якими зможемо пишатись. 

Він став підсумком роботи та обговорень у фокус-групах з 
викладачами, студентами, керівниками програм і потенційними 
роботодавцями, отримав схвалення ректорату і Сенату УКУ.  
Так профіль підкреслює спільні риси всіх випускників університету 
незалежно від фаху.

ПРОФІЛЬ ВИПУСКНИКА –  
ДОРОГОВКАЗ ДЛЯ НОВИХ ПОКОЛІНЬ  

«Фах філософа й богослова – 
це добрий багаж, з яким можна себе 
реалізувати у багатьох сферах»

«Мені дуже імпонує, що університет у створенні 
профілю випускника сповідує той самий 
стратегічний і далекоглядний підхід, який 
відрізняє його від усіх інших. УКУ задається 
питанням: чого хочемо досягти у перспективі 
10-20-30 років, і тоді планує свій шлях до цієї точки 
5-7 річними стратегіями. Цим УКУ і вирізняється 
серед багатьох організацій, особливо серед 
закладів вищої освіти в Україні, які “пливуть 
за течією” і не ставлять собі таких запитань»

ЛЮДЯНІСТЬ
ГЛОБАЛЬНА ЗАЛУЧЕНІСТЬ

ГРОМАДЯНСЬКА АКТИВНІСТЬ

ЗДАТНІСТЬ ПРИЙМАТИ 
ЕТИЧНІ РІШЕННЯ

ФАХОВІСТЬ ТА 
ПІДПРИЄМЛИВЕ МИСЛЕННЯ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
І ПІДЗВІТНІСТЬ

ЖИТТЄСТІЙКІСТЬ 
І АДАПТИВНІСТЬ

ХАРАКТЕР: 

розуміння свого 
покликання, 

моральна 
постава, 

лідерство як 
служіння

ДОСВІД: 

волонтерство, 
життя у спільноті, 

міжнародна 
взаємодія

СВІТОГЛЯД: 

патріотизм, 
християнські 

цінності, любов 
до життя та 

людей

ЗНАННЯ: 

професійні та 
на перетинах 

візіонерські та 
«до джерел» 

християнської 
традиції та 

європейської 
культури

НАВИЧКИ: 

активне 
навчання 

впродовж життя, 
критичне і 

творче мислення, 
комунікація та 

командна робота

Наталія Попович,  
Сенаторка УКУ, засновниця 
One Philosophy Group

«Я настільки здружилася з людьми 
у Гондурасі, що не сприймала 
спілкування з ними як волонтерство,  
а як невід’ємну частину мого життя.  
Вони стали для мене сім’єю…  
Я розуміла, що можу приносити користь, 
і відчувала від цього велике щастя»

Марта Дідула,  
випускниця програми з соціальної 
роботи, волонтерка «Дому серця» – 
світової релігійної організації, 
яка допомагає нужденним 
у найбідніших регіонах світу

Володимир Хіцяк, 
випускник Філософсько-богословського 
факультету УКУ,  
директор з маркетингу компанії Artelogic (IT),  
викладач Бізнес-школи УКУ
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О Н Л А Й Н 

Пандемія активізувала 
міжнародну співпра-
цю. Викладачі з УКУ 
та з-за кордону поча-
ли працювати разом, 
що урізноманітнило 
навчальний процес. 
Студенти відвідують 
спільні міжнародні 
семінари з одногруп-
никами з університетів 
Нотр-Дам, Дубровніка 
в Хорватії, Де Поль в 
Чикаго, Стамбульського 
університету Білгі тощо.

ЯК COVID-19 ВПЛИНУВ 
НА ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС? 

«Спільні міжнародні пари – 
це можливість краще 

збагнути, як мислять наші 
однолітки за океаном»

Софія Лин, студентка УКУ

Український католиць-
кий університет – єдиний 
у Львові виш, де станом 
на вересень 2021 р. вак-
циновано 80% працівни-
ків, а також на загально-
університетському рівні 
проводиться вакцинація 
студентів. 

В університеті 4 роки 
діє служба підтримки 
студентів з особливими 
освітніми потребами. Що-
року працівники служби 

обслуговують понад 20 
осіб, які є хворі на діабет 
чи кардіоваскулярні пору-
шення, через які можуть 
виникати проблеми у 
навчанні, а також осіб з 
обмеженою мобільністю.

Попри пандемію, студен-
ти УКУ розвиваються не 
лише інтелектуально, а 
й фізично, відвідуючи 
спортивні заняття та 
сучасний спортзал, який 
запрацював у новому Ко-
легіумі. Так усім охочим 
пропонують 6 спор-
тивних секцій. Окрему 
секцію мають друзі зі 
спільноти «Емаус». 

УКУ – один із небагатьох університетів в Україні, якому вдалося успішно 
впровадити систему гібридного (змішаного) навчання з початком карантину. 
Так необхідні знання та компетенції студенти можуть здобувати тепер не лише 
в аудиторії, а й навчаючись онлайн. 
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«Спільнота УКУ поставила перед 
собою амбітні цілі до 2025 року, 
які ми вже почали реалізовувати 
через ряд стратегічних 
проєктів. Ми хочемо і надалі 
рухатися як університет до 
глобальних масштабів. Нам 
треба якісно використовувати 
нові можливості, які відкрила 
пандемія, в певному сенсі 
переосмислюючи роль 
різних освітніх інструментів. 
Ще одним із фокусів 
нашої роботи є творення 
підприємливого університету»

«Освітній процес одночасно 
вимагає відповіді на два 
питання: що ми робимо сьогодні 
для сьогодні та, що ми робимо 
сьогодні для завтра? Так моїм 
пріоритетом є забезпечення 
якісного освітнього процесу 
відповідно до сучасних потреб. 
Ми хочемо використовувати 
різні нагоди, щоб бути ще 
гнучкішими та пропонувати 
нашим студентам самостійно 
будувати власні траєкторії 
навчання відповідно до 
профілю випускника УКУ»
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ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ЦЕНТР ЗАКЕРЗОННЯ

ТВОРИМО КУЛЬТУРУ, ДЕ ГІДНІСТЬ 
Є БЕЗУМОВНОЮ ЦІННІСТЮ 

ПРОДОВЖУЄМО ПРАЦЮ  
ВЕЛИКОГО ІСТОРИКА

Відновив роботу Центр дослідження українсько-
польсько-словацького пограниччя, завданням якого 
є опікуватися не лише історичними дослідженнями, 
а й співпрацювати з українцями Закерзоння. 
Результати праці, за словами співтворців центру, не 
обмежуватимуться вузьким колом науковців,  
а будуть спрямовані на широкий загал. 

В УКУ відкрили Центр гідності дитини для 
запобігання сексуальному насиллю над дітьми  
та для поширення культури безпеки. 

Центр релігійної культури УКУ назвали на честь  
його засновника професора Ігоря Скочиляса.

Тема Закерзоння об’єд-
нала трьох дослідників: 
Віталія Ляску, Івана 

Центр дитини створи-
ли на заклик Синоду 
єпископів та Глави 
УГКЦ, Великого канцле-
ра УКУ Блаженнішого 
Святослава (Шевчука). 
Місія Центру – у Церкві й 
суспільстві творити куль-
туру, де гідність дитини є 
безумовною цінністю. 

Центр релігійної куль-
тури працює як міждис-
циплінарний академіч-
ний осередок на основі 
навчально-дослідниць-
кої програми «Київське 
християнство», ініціа-
тором і натхненником 
якої був Ігор Скочиляс. 
Серед програм Центру: 
міжнародні дослід-
ницькі проєкти, про-

Сприня та Юрія Пуків-
ського. Вони планують 
створити цифрову мапу 

з усноісторичними свід-
ченнями та візуальними 
джерелами. 

Професор Скочиляс помер 20 грудня 2020 р. 
через ускладнення від COVID-19. Ця звістка 
стала великим потрясінням для нашого 
університету, студентів, колег, усієї наукової 
спільноти. УКУ докладає всіх зусиль, аби 
продовжити ініціативи та проєкти професора.

довження видавничої 
серії «Київське христи-
янство», наукові семі-
нари, міждисциплінарні 
конференції, меморі-
альні лекції.

«Професор Скочиляс був 
дуже витривалим у своїх 
дослідженнях: багато 
подорожував за новими 
архівними знахідками, 
ділився планами. 
Нам дуже не вистачає 
Ігоря Скочиляса з його 
думками, пропозиціями, 
динамікою», –  
поділився ректор УКУ  
о. Богдан Прах.

«Наша глобальна мета –  
щоб кожне середовище,  
де є діти, було для них без-
печним не тільки у фізичному 
сенсі, а й в емоційному»

Христина Шабат,  
керівниця Центру 
гідності дитини УКУ 

Софія Опацька,  
проректорка зі 
стратегічного розвитку,  
декан-засновниця 
та голова  
Наглядової ради 
Львівської бізнес-школи

Дмитро Шеренговський,  
проректор з 
академічних питань, 
старший викладач 
кафедри політичних 
наук, політолог-
міжнародник



«Найбільша небезпека сучасного світу – 
це не війни чи епідемії,  
а втрата віри, втрата жаги до життя.  
Роль УКУ – залишитися оптимістичним 
і вірити у зростання людини,  
і тоді це проєктуватиметься  
на всю Україну і, можливо, на весь світ»
Кшиштоф Зануссі,  
режисер, Почесний сенатор УКУ
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Б Л А Г О Д І Й Н І С Т Ь 

СИЛЬНІ, ПОПРИ COVID
Благодійні бенкети на підтримку університету цього 
року відбулися в онлайні. Під гаслом «УКУ сильний, 
попри ковід» гуртуються жертводавці з усього світу.  

Пожертви на розвиток УКУ:

Благодійний бенкет у Центральній Америці,  
на Східному і Західному узбережжі – 650 000$
Благодійний бенкет в Канаді – 45 000 $
Благодійний бенкет у Києві – 9 873 800 грн 
Благодійна Академія у Відні – 30 000 €  
на розвиток Київського центру УКУ.

Міжнародна кон-
ференція «Modus 
Vivendi УКУ» відбула-
ся з нагоди 60-ліття 
владики Бориса 
Ґудзяка. 

Запрошені промовці 
говорили про  джере-
ла натхнення УКУ та 
як університет у су-
часних реаліях може 
служити суспільству й 
переображати світ.

Також  «друзі вла-
дики», з нагоди його 
ювілею, пожертвува-
ли близько 200 000 
$ до стипендійного 
фонду ім. Богдана 
Сольчаника, Героя 
Небесної Сотні, 
викладача УКУ, якого 
вбили на Майдані. 
Кошти підуть на 
забезпечення праці 
молодих виклада-
чів-істориків протя-
гом багатьох років. 

БЛАГОДІЙНИЙ ФОЛЬК-БАЛЬ 
«ПЕРЕЛАЗ’»
Пожертви:

По 10 000$ на будівництво нового Колегіуму УКУ заде-
кларували засновник та керівник компанії N-iX Андрій 
Павлів і торгова марка «Просто добрий хліб» в особі її 
співвласника Андрія Гудзоватого.

5 000$ на розбудову університетського храму Святої 
Софії Премудрості Божої склала родина Юрія Хомина. 

Спільними пожертвами благодійники задекларувати  
67 студентських стипендій і 3 викладацьких. 

«Кожен, хто дивиться на УКУ і 
бажає повторити його формулу 
успіху, мусить дивитися глибше – 
на засади і принципи. Це схоже 
на те, як осягнути постать 
митрополита Андрея Шептицького: 
його високої ефективності  
не зрозуміти без глибокої віри»

«Український католицький 
університет творить етос, 
який формує людей, і вони 
несуть із собою цінності 
туди, куди йдуть»

ДРУЗІ 
ВЛАДИКИ 

Роберт Брінклі, 
дипломат 

Адріан Сливоцький, 
провідний  
бізнес-мислитель 
світу 

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДЕО 
З MODUS VIVENDI
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С Т Р А Т Е Г І Я

  СЛУЖІННЯ 

Митрополит Андрей був люди-
ною глибокої молитви, містиком 
в автентичному значенні цього 
слова. Його рідною домівкою на-
завжди залишилась монаша келія. 
А тому пропозицію єпископської 
«кар’єри» він прийняв без захо-
плення. Проте навіть після того, як 
дав згоду на це служіння, залишив-
ся вірним принципу «contemplatio 
in actio». І тому вся його діяльність 
була вкорінена в постійну молитву 
і розпізнавання Божої волі. З цієї 
формули виростало його служіння. 
Він пізнавав потреби суспільства 
і шукав розв’язки, які були б згідні 
з Божим законом і слугували б 
цілісному поступові кожної людини 
та суспільства загалом. 

ЛІДЕРСТВО ТА ЕТИКА

Замість рівноваги сил Шептицький 
пропонує нам, сучасним людям, рів-
новагу інтересів. Мало що виклика-
ло у Шептицького більший спротив, 
ніж ненависть. І якби треба було 

коротко сформулювати його вчення, 
то це любов до свого, яку не супро-
воджує ненависть до чужого. 

ГІДНІСТЬ 

Митрополит Шептицький повертає 
у щоденний вжиток такі поняття як 
сродна праця та людська гідність. 
Він першим у Галичині подбав про 
«соціальний пакет» для своїх робіт-
ників. Ціль – допомогти людині бути 
собою, бути гідною. 

ПІДПРИЄМЛИВІСТЬ  
ТА НОВАТОРСТВО 

Народився графом, був дуже бага-
тим, напевно, як сьогоднішні мільяр-
дери, але став монахом. Завдяки 
далекоглядності і підприємницькому 
хисту митрополит Андрей інвестував 
у сотні проєктів та людей. Здібним 
студентам допомагав стипендіями, 
підтримував підприємців на старті, 
інвестував у вже діючі бізнеси, тим 
самим формуючи сильний середній 
клас українців. 

КООПЕРАЦІЯ 

Оскільки українці не мали 
великого капіталу і підприємств, 
то Андрей Шептицький об’єднав 
їх у кооперативи, таким чином 
призвичаював до ведення бізнесу 
і господарювання, але на засадах 
християнської моралі. Перед 
Першою світовою війною на 
західноукраїнських землях діяло 
майже 1500 різних кооперативів, 
які охоплювали понад 700 тис. 
українського населення.

ГЛОБАЛЬНІСТЬ 

Він відкрив глобальне 
призначення УГКЦ в рамках 
цілої Католицької Церкви 
і світу. Прагнув подолати її 
провінціалізм і зосередження 
на дрібних питаннях. Задля 
цього він відправляв студентів 
навчатись у провідні освітні 
осередки Європи. Здійснював 
візитації до української діаспори, 
писав до них листи, працював 
над формуванням структур УГКЦ 
в інших країнах, виводив її на 
якісно новий рівень розвитку 
усвідомлюючи, що це впливатиме 
на цілу Церкву.

ВВЕСТИ  
АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО 

У СВІДОМІСТЬ СВІТУ  

Спільнота Українського католицького університету щодня вчиться жити та 
служити за засадами митрополита Андрея Шептицького. Так одна зі стратегічних 

цілей УКУ-2025 звучить як «Андрей Шептицький у свідомості світу». 

Наша мета – перекласти особу і спадщину митрополита Андрея 
Шептицького на мову сучасності. Тож ми хочемо і надалі розвивати та 
впроваджувати його підходи, популяризувати їх як в Україні, так і по світу. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ 

Не уникав та не боявся діалогу з су-
часною йому культурою. Навпаки, зав-
дяки його меценатству було заснова-
но окремі мистецькі напрямки. Віддав 
свою приватну колекцію на заснуван-
ня Українського національного музею і 
придбав будинок для нього. 

ВИПЕРЕДЖУВАВ ЧАС  

Митрополит мислив не на роки, 
а на десятиліття. Розпізнавав 
виклики, на які наразиться його 
Церква, ще до того, як вони ставали 
очевидними для інших. Посеред 
воєнного лихоліття, коли саме по-
няття української держави було fata 
morgana, він пише своє послання 
«Ідеалом нашого національного 
життя», у якому розмірковує про 
майбутню українську державність.

ПРАВЕДНИК СВІТУ 

Мабуть, найважливішими в духовній 
спадщині митрополита Шептицького 
є любов до ближнього, його все-
охопне милосердя. У роки німецької 
окупації він разом з братом Климен-
тієм врятували понад 200 євреїв, 

ризикуючи власним життям. Допо-
мога єврейській спільноті у найтяжчі 
години їхньої історії є дуже важливим 
виявом цієї милосердної любові без 
кордонів та обмежень. Тож справа 
визнання митрополита Шептицького 
«Праведником народів світу» – це 
питання історичної справедливості.

УНІВЕРСИТЕТ, ЯКИЙ СЛУЖИТЬ

«Засади митрополита Андрея ми 
втілюємо у нашій щоденній роботі 
в університеті та при стратегічному 
плануванні, – ділиться проректор-
ка з розвитку та комунікацій УКУ 
Наталка Климовська. – Український 
католицький університет є просто-
ром, вільним від корупції, принижен-
ня людської гідності й насилля над 
особою, зокрема над вразливими 
особами». УКУ творить в Україні 
ціннісну університетську освіту та 
впроваджує суспільно орієнтоване 
навчання. «Наша мета – вбудувати 
цей підхід у ДНК наших освітніх 
програм і навчальних курсів. Це 
спонукатиме викладачів та студентів 
ставати творцями соціальних змін, 
думати категоріями власного внеску 
в життя громади та впливу своєї 
праці на спільне благо», – коментує 
перший проректор УКУ Тарас Добко. 

ПІДПРИЄМЛИВИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Одна з цілей Стратегії 2025 – сформу-
вати сучасну систему управління та 
підприємливий університет. «Усі наші 
працівники розуміють бізнес-модель 
діяльності університету. Ми її пояс-
нюємо також студентам і батькам. 
Наше завдання – збалансовувати 
різні напрямки діяльності. Наприклад, 
створювати соціальні підприємства, 
як-от Бізнес-школа УКУ, які фінансово 
підтримують інші, менш бізнесові на-
прямки», – коментує Софія Опацька, 
проректорка зі стратегічного розвитку. 
УКУ впроваджує підхід співфінансу-
вання та співвідповідальності.

ЦІЛІСНИЙ РОЗВИТОК ЛЮДИНИ 

Цілісний людський розвиток – ще 
один стратегічний проєкт УКУ. Уні-
верситет пропонує щедру пропо-
зицію особистісного розвитку для 
спільноти і назовні. «Як будемо 
разом триматися, то в кожнім ділі 
будемо сильніші», – заохочував ми-
трополит Андрей. «Ми як універси-
тет разом трималися у часи Майда-
нів, разом творимо спільноту щодня 
в ім’я слави Божої, спільного блага 
і людської гідності», –  підсумував 
проректор Мирослав Маринович. 

Не зривами одної хвилини, лише беззупинним 
напруженням і беззупинними жертвами аж 

до крови і смерти многих поколінь двигається 
народ. І легше часами кров пролити в одній 

хвилині ентузіязму, чим довгі літа з трудом 
сповнювати обов’язки і двигати спекоту 

дня і жар сонця, і злобу людей і ненависть 
ворогів, і брак довіря своїх і недостачу помочі 

від найближчих, і серед такої праці аж до 
кінця виконувати своє завдання, не чекаючи 
лаврів перед побідою, ані винагороди перед 

заслугою! 

Андрей Шептицький 
(Слово до Української молоді, 1932 р.).

Новаківський Олекса. Портрет митрополита Андрея 
Шептицького. 1931. Папір, перо, чорнило. Зі збірки НМЛ.
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Книгу Мирослава Мариновича про 10 років 
ув’язнення в концтаборі видали англійською 
мовою. 

Англійською назва «Всесвіт за колючим дротом. 
Спогади українського радянського дисидента» 
авторства правозахисника, дисидента, прорек-
тора УКУ має назву «The Universe behind Barbed 
Wire. Memoirs of a Ukrainian Soviet Dissident». 
Автором передмови та промоутером видання 
став відомий історик Тімоті Снайдер.  

У своїй передмові Тімоті Снайдер зазначає: 
«Мирослав Маринович був заарештований у 
1977 році за правду про свою країну. Злочином, 
за який його засудили, було розповсюджен-
ня бюлетенів про порушення прав людини в 
радянській Україні. Коли його заарештували у 
двадцять вісім років, він був агностиком. Через 
десять років, після звільнення, він став христи-
янським етиком та політичним мислителем. Його 
мемуари – це скромна  і смиренна розповідь про 
людину, яка дозріває у пеклі».

КНИГА  
«ВСЕСВІТ  
ЗА КОЛЮЧИМ ДРОТОМ» –  
АНГЛІЙСЬКОЮ  

В И З Н А Н Н Я 

ЮРІЙ ПІДЛІСНИЙ ОЧОЛИВ КОМІСІЮ УГКЦ  
У СПРАВАХ РОДИНИ І МИРЯН 
Декретом Отця і Глави Української Греко-Католицької Церкви 
Блаженнішого Святослава головою новоутвореної комісії 
у справах родини і мирян став керівник бакалаврської 
програми «Етика-Політика-Економіка» УКУ Юрій Підлісний.

Найвищу нагороду Української Греко-Като-
лицької Церкви – Орден митрополита Андрея 
Шептицького – почесному сенаторові і жер-
тводавцю УКУ Миколі Кмітю вручив Блажен-
ніший Святослав Шевчук під час загально-
національної прощі у Зарваниці. За словами 
Блаженнішого Святослава, цю відзнаку 
отримує той, хто продовжує справу митропо-
лита Андрея, дивиться на світ його очима і 
намагається досягати висот його думки.

ЛІДЕРСТВО І ЖЕРТОВНІСТЬ В ДІЇ 
В університеті вперше відбулося вручення премії за 
«Лідерство і жертовність». Нагороду отримали 33 працівники 
університету, які відіграли провідну роль у забезпеченні  
життє стійкості всієї спільноти під час пандемії, показавши 
приклад християнської любові та служіння. Преміальний  
фонд створили сенатори УКУ з особистих коштів.

ДВОЄ ЛІКАРІВ УДОСТОЄНІ НАГОРОДИ УКУ ЗА МОРАЛЬНЕ, 
ДУХОВНЕ ТА ЕТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО 
Лауреатами стали: Ольга Мартиненко – завідувачка 
інфекційного відділення центральної міської лікарні у м. 
Рубіжне та Іван Венжинович, сімейний лікар-терапевт з 
Почаєва. Уперше з моменту заснування нагороди її вручили 
посмертно лікареві Венжиновичу, який загинув від COVID-19 
у вересні 2020. Нагороду також отримала студентка Школи 
журналістики та комунікацій Юлія Бондар, яка займається 
волонтерською діяльністю.  
Нагорода «Світло Справедливості» заснована канадійкою 
українського походження Анастасією Шкільник та владикою 
Борисом Ґудзяком, на честь батька Анастасії д-ра Михайла 
Шкільника – юриста, громадського і політичного діяча часів 
визвольного руху в Україні 1917-1920 років.

«Це мій обов’язок перед тими моїми 
побратимами, які загинули в таборах 
або вже відійшли в інший світ. Вони 
більше не можуть свідчити самі за 
себе, то я би хотів бути їхнім голосом»
Мирослав Маринович,  
проректор УКУ

ПОЧЕСНИЙ СЕНАТОР УКУ  
ОТРИМАВ ОРДЕН  
МИТРОПОЛИТА ШЕПТИЦЬКОГО 
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Уперше серед співорганізаторів конференції були 
4 університети: УКУ, Джорджтаунський університет у 
Вашингтоні, Університет Нотр-Дам, США та Папський 
університет святого Томи Аквінського у Римі. 

75-ТІ РОКОВИНИ ЛЬВІВСЬКОГО ПСЕВДОСОБОРУ

Інститут історії Церкви 
та Київський центр УКУ 
об’єднали довкола конфе-
ренції, приуроченої 75-м 
роковинам Львівського 
псевдособору, провідних 
фахівців з України, Поль-
щі, Румунії, Словаччини 
та США, представників 
органів державної влади 
та церковних структур. 
На чотирьох пленарних 
засіданнях науковці обго-
ворювали форми і методи 
репресивної політики 
радянської влади та її 
спецслужб, спрямованої 
на ліквідацію УГКЦ. 

ЦІЛІСНИЙ РОЗВИТОК ЛЮДИНИ  
В ЕПОХУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Факультет суспільних наук УКУ провів третю щорічну 
міжнародну конференцію «Цілісний розвиток людини 
в епоху цифрових технологій: бідність, міграція, 
пандемія та ідея нової соціальної етики».

Міжнародна конференція «”Львівський собор” 1946 року:  
історичні обставини та сучасні оцінки» відбулася у Києві.  

«Нам вдалося відкрити нові джерела, 
тож маємо нові можливості для 
вивчення історії. Завдяки праці наших 
науковців, стає явною правда, яка 
міститься у джерелах.  Це та правда, 
яка визволяє. Хочу подякувати усім 
тим, які завдяки науковій методології 
вивчають архіви і виявляють правду»
Блаженніший Святослав (Шевчук),  
Отець і Глава УГКЦ, Великий канцлер УКУ

«Багато проблем 
сучасності треба 
вирішувати  
не на технологічному  
рівні, а на  
духовному»
Клеменс Седмак,  
професор університету Нотр-Дам

«Коли говоримо про солідарність,  
то варто її розуміти у світлі вчення 
святого Папи Івана Павла ІІ – не 
один проти одного, а разом. Така 
солідарність долає безодні і дозволяє 
нести тягарі одне одного»
сестра Гелен Алфорд,  
віцеректорка Папського університету святого Томи Аквінського
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СВЯТВЕЧІР  
ДЛЯ БЕЗХАТЬКІВ  
ТА САМОТНІХ 
У надвечір’я Різдва 
Христового працівники та 
студенти УКУ, за давньою 
традицією, уже багато років 
поспіль організовують 
благодійну акцію 
«Вифлеємська гостина»  
для безхатченків, нужденних 
та одиноких людей. 

Цьогоріч за святковим столом 
зібрались близько 70 осіб. 

«ВІДЛУННЯ»: ЗВИЧАЙНІ ЛЮДИ, ЯКІ РОБЛЯТЬ НАДЗВИЧАЙНІ РЕЧІ

Мандрівну виставу Григорія 
Сковороди «Убогий Жайворонок» 
театр УКУ презентував у різних 
куточках України. 

Протягом місяця актори з усієї 
України мандрували із Заходу на 

Схід місцями філософа, показували 
виставу та проводили майстер-
класи. Мандрівну театральну 
майстерню організувала платформа 
«Пава» спільно зі Шкільним 
театром УКУ «На Симонових 
стовпах». 

Найдавніша волонтерська 
студентська організація 
Українського католицького 
університету «Відлуння» 
відсвяткувала 21-шу річницю 
заснування. 

Студенти не лише продовжують під-
тримувати започатковані традиції, а 
й ініціюють нові проєкти, серед яких: 

ВЕРТЕП НА СХІД
Дев’ять років поспіль у час 
різдвяних свят учасники 
студентської організації УКУ 
«Україна – єдина» їдуть на Схід 
із вертепним дійством. 

Цього року студенти колядували 
у прифронтовій зоні від Станиці 
Луганської до Маріуполя. 

 «Матеріальну допомогу на Схід 
можна передати поштою, але нею 
не передаси атмосферу Різдва і 
вдячності», – ділиться керівник 
СО «Україна – єдина» Юрій Мурин.

СКОВОРОДА МАНДРУЄ УКРАЇНОЮ 

«ВЕЛИКДЕНЬ РАЗОМ» 
У ХЕРСОНІ 
Команда Студентського 
братства УКУ вже 9-й рік 
поспіль ініціює проєкт 
«Великдень разом». 

У 2021 році захід відбувся в 
Херсоні, де згуртував  молодь 
із Заходу і Сходу України для 
реалізації спільних соціальних 
проєктів, волонтерських ініціа-
тив та святкування Воскресіння 
Христового. 

«Великою цінністю цього проєкту 
є нагода провести Великдень у 
служінні іншим. Ми хотіли пода-
рувати теплу атмосферу сімейно-
го свята тим, хто не має можливо-
сті її відчути», – учасниця проєкту, 
студентка факультету прикладних 
наук УКУ Тетяна Єзерська.

  платформа ВолонтерU для 
координації волонтерів Львова;

  мають три бази волонтерства – 
дитячий будинок «Благодать», 
родинний дім «Покрова», світлиця 
сестер святого Йосипа;

  співпрацюють з волонтерськими 
організаціями «Спільнота 
святого Егідія» та «Молодь 
за мир» і роздають обіди для  
безпритульних. 

  волонтерять в Українському 
товаристві сліпих (УТОС), у 
співпраці з колегами готують 
аудіозаписи книг для людей з 
порушеннями зору.
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УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТУ

СЕНАТ

Владика Борис (Ґудзяк),  
Президент УКУ

Владика Богдан (Дзюрах),  
Секретар Синоду Єпископів УГКЦ,  
Куріальний Єпископ УГКЦ

Владика Володимир (Груца),  
єпископ-помічник Львівської архиєпархії УГКЦ

о. д-р Богдан Прах,  
ректор УКУ

Лідія Білас,  
співзасновниця та керуюча партнерка 
Креативної Міжнародної Дитячої Школи 
з інноваційними системами освіти

Олена Вовк,  
голова Наглядової ради ПрАТ «Компанія Ензим»

Андрій Гундер,  
президент Американської торгівельної палати 
в Україні

Ірина Іванчик,  
співзасновниця Благодійного фонду «Повір у себе»

Катерина Загорій,  
співзасновниця родинного благодійного фонду 
Zagoriy Foundation

Андрій Костюк,  
керуючий партнер АО«КПЛТ», адвокат

Володимир Лавренчук, 
голова правління «Райффайзен Банк Аваль» 
(2005-2019)

Ярослав Притула,  
декан факультету прикладних наук УКУ

Євген Роман,  
голова правління Української католицької 
освітньої фундації в Канаді

Михайло Сало,  
партнер в компанії Romexsoft, випускник УКУ

Ян Томбінський,  
посол Європейського Союзу в Україні  
(2012-2016), посол Європейського  
Союзу у Ватикані (2016-2020)

Тарас Шмагала,  
голова правління Української 
католицької освітньої фундації в Чикаго, 
Senior Vice President,  
Public and Community Affairs and 
Corporate Communications at Eaton

УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТУ
ВЕЛИКИЙ КАНЦЛЕР УКУ

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

ПРЕЗИДЕНТ

Владика Борис (Ґудзяк), Президент УКУ, 
голова Сенату, архиєпископ і митрополит 
Філадельфійської архиєпархії УГКЦ, США

РЕКТОР

о. д-р Богдан Прах

РЕКТОРАТ

д-р Тарас Добко
перший проректор 

Наталія Климовська
проректорка з розвитку та комунікацій 

Мирослав Маринович
проректор з призначення та місії УКУ

Софія Опацька 
проректорка зі стратегічного розвитку

Любомир Тарновський
проректор із адміністративних  
та фінансових питань

д-р Олег Турій
проректор із зовнішніх зв’язків

Олег Яськів
проректор із наукової роботи

Дмитро Шеренговський
проректор з академічних питань

Лідія Білас, 
співзасновниця та 
керуюча партнерка 
Креативної 
міжнародної дитячої 
школи

«Бути сенаторкою 
УКУ для мене 
велика честь. 
Відчуваю довіру і 
виклик водночас, 
бо непросто 
перебувати у 
середовищі такої 
потужної спільноти. 
Хочу стати дієвою 
частиною цієї 
команди». 

Катерина Загорій, 
співзасновниця 
Zagoriy Foundation

«З радістю 
долучаюся до 
допомоги у сфері 
фандрейзингу 
і вірю, що ми 
здолаємо нову 
поставлену 
фінансову ціль до 
2025 року. Так ми 
допоможемо УКУ 
стати ще більшим 
і сильнішим 
серед інших 
університетів».
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РЕКТОРСЬКИЙ
ЗВІТ


