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Український католицький університет 
є відкритою академічною спільнотою, 
яка живе східнохристиянською 
традицією і виховує провідників 
суспільства, професіоналів, для 
служіння в Україні та за її межами – в 
ім’я слави Божої, спільного блага й 
людської гідності.М

І
С

І
Я

Студенти УКУ плетуть  
маскувальні сітки  
для українських воїнів
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o. Богдан Прах 
ректор УКУ

Слава Ісусу Христу!

Дорогі друзі, починати кожен наш звіт останніми 
роками доводиться словами про те, у який непро-
стий час ми живемо. Проте цей рік був чи не най-
важчим для усіх нас: і для спільноти університету, і 
для українців. 

Ми багато втратили: спокій, сон, час з рідними. Хтось 
втратив домівки. А хтось найцінніше – близьких 
людей, які загинули, захищаючи нас. Спільнота УКУ 
прощалася із 19-ма Героями… Тисячі найкращих синів 
і дочок заплатили найбільшу ціну за нашу свободу. 

За цей рік ми пройшли довгий шлях. Весь світ поба-
чив, що українці – нація, здатна перемагати величезну 
імперію, яка протягом сотень років хоче одного – щоб 
нас не було. Українці об’єдналися у боротьбі проти зла, 
і ця єдність є нашою найбільшою силою. 

Ми простягаємо руку допомоги тим, хто в потре-
бі. Ми працюємо: наш університет ні на день не 
зупинив освітній процес. Та найголовніше – ми 
вистояли: як спільнота і як держава. Все завдяки 
нашим Воїнам, які твердо поставили собі завдання 
захищати незалежність України. 

Ще перед повномасштабним вторгненням в УКУ 
розпочав роботу оперативний штаб і розробив кілька 
сценаріїв роботи університету. Наша позиція була 
проактивною. Ми подбали про безпеку студентів, 
працівників, налагодили усі процеси. Щодня наша 
команда працює як єдиний механізм: кожен розуміє 
своє місце та завдання. Хоча навантаження на 
працівників зросло втричі, ми впоралися, і щодня 
робимо свій внесок в перемогу України. 

Попри брутальні реалії війни ми зуміли гідно виконати 
наші зобов’язання перед студентами, викладачами, 
працівниками, партнерами. Не допустили стагнації 
університету. Наша стратегія залишається в силі,  
ми продовжуємо розвиватися.  Міжнародні стосунки 
університету зміцніли та посилилися. 

Україна формує сьогодні новий глобальний порядок, 
творить потужну революцію у цілому світі. На жаль, 
ціною великої жертви. Боротьба триває на різних 
фронтах, і це дає результат. Не так швидко, як би нам 
хотілося, але не маємо права втомлюватися.  
Ми повинні ставати щораз сильнішими.

Тож закликаю вас до активності. Якщо ви відчу-
ваєте, що десь є несправедливість – говоріть про 
це голосно, дійте! Бо наша громадянська позиція 
зараз є визначальною. 

Намагайтеся завжди бути близько тих, хто в потребі.  
Будьте завжди відкриті серцем. Наше завдання як спільноти 
УКУ – допомагати і служити іншим. 

Україна потребуватиме великої перебудови після перемоги. 
Її головний фундамент – духовність та освіта. Український 
католицький університет є кузнею молодих лідерів, які, 
формуючи своє майбутнє на християнських цінностях та 
професіоналізмі, зможуть відбудовувати нашу державу.  

«Ключ до перетворення України знаходиться в ній самій. 
Нам важко змінити зовнішні обставини, проте в нашій волі 
змінити себе», – учить нас митрополит Андрей. Щодня спогля-
даймо на сповнене відваги життя наших попередників –  
митрополита Андрея Шептицького та Патріарха Йосифа  
Сліпого. Це нам допоможе пройти всі випробування.

Дякую, що працюєте, навчаєтесь, допомагаєте.  
Дякую, що ми є разом. Разом переможемо. 

Слава Україні! 
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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

1355
/ 61%

860
/ 39%

2215
11
18
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СТУДЕНТІВ 
ТА АСПІРАНТІВ 
У ЗВО УКУ

БАКАЛАВРСЬКИХ ПРОГРАМ

2 0 1 8

2 0 1 9

2 0 2 1

2 0 2 2

МАГІСТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ

ДИНАМІКА СЕРЕДНЬОГО БАЛУ:

СТУДЕНТИ НА 
БАКАЛАВРСЬКИХ ПРОГРАМАХ

СТУДЕНТ НА  
МАГІСТЕРСЬКИХ ПРОГРАМАХ

СТУДЕНТІВ НА  
АСПІРАНТСЬКИХ ПРОГРАМАХ

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

735

14

34

1466

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

41%

26%

6%

10%

12%

5%

НАДХОДЖЕННЯ

184,6*

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

ФІЛОСОФСЬКО-БОГОСЛОВСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Богослов’я 163

ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Історія 79
Культурологія 119
Філологія 121

ФАКУЛЬТЕТ НАУК ПРО ЗДОРОВ’Я
Психологія 119
Соціальна робота 101

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНИХ НАУК
Комп’ютерні науки 178
Інформаційні технології та бізнес- аналітика 153

ФАКУЛЬТЕТ СУСПІЛЬНИХ НАУК
Етика-Політика-Економіка 187
Право 129
Соціологія 117

ФІЛОСОФСЬКО-БОГОСЛОВСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Богослов’я  64
Християнська педагогіка та організація дозвілля  34

ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Історія 4

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНИХ НАУК
Науки про дані 59

ФАКУЛЬТЕТ СУСПІЛЬНИХ НАУК
Журналістика  23
Медіакомунікації  44
Права людини 35
Публічне управління та адміністрування 60
Управління неприбутковими організаціями 55

ЛЬВІВСЬКА БІЗНЕС ШКОЛА, LVBS
Бізнес адміністрування 30
Інновації та підприємництво 48
Менеджмент маркетингової діяльності 44
Управління персоналом та організаційний розвиток 33
Управління технологіями 45

ФАКУЛЬТЕТ НАУК ПРО ЗДОРОВ’Я
Клінічна психологія з основами  
когнітивно-поведінкової терапії 63

Психологічне консультування  
з основами психодинамічної терапії 61

Фізична терапія та ерготерапія 26
Технології та інновації в соціальній роботі 7

Навчальні 
програми

Господарські витрати
Інституційна 
підтримка

Наукові інститути  
та центри

Академічний розвиток, 
Колегіум, бібліотека та ІТ

ВИТРАТИ

36%

22%

19%

7%

16%

PH.D.    ПРОГРАМИ

ФІЛОСОФСЬКО-БОГОСЛОВСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ / Богослов’я 5
ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ / Історія 9

ЛІЦЕНЦІАТСЬКА ПРОГРАМА З БОГОСЛОВ’Я (STL)  24
ДОКТОРСЬКА ПРОГРАМА З БОГОСЛОВ’Я (STD) 8

2 0 2 0

*  середній бал за НТМ (національний мультипредметний тест, 
запроваджений замість ЗНО у 2022 році через воєнний стан). 
Тест містив меншу кількість завдань ніж ЗНО, а отже ціна 
помилки в НМТ подекуди становила 6 балів, замість 1 в ЗНО.
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2022 / 31%

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

91

91

344

11
3

29
186

ДІЮЧА УГОДА  
про двосторонню  

академічну співпрацю

іноземний гостьовий 
викладач читав повний 
або частковий курс в УКУ, 
з них 10 були викладачами 
зі світовим визнанням або 
походили з університетів, 
що входять у топ-100 за 
Шанхайським рейтингом.

студентів отримали  
міжнародний академічний досвід 

іноземних студентів  
вчилися в УКУ,  

3 – за обміном  
(2 з яких в межах програми 

Еразмус+, (Німеччина))

діючі 
міжуніверситетські 

консорціумні проєкти  
КА2 Еразмус

ДІЮЧИХ УГОД  
про обмін студентами, 
викладачами та працівниками 
в межах програми Еразмус+

іноземців 
брали участь в 
Україномовній 
онлайн-школі

ПЕРШОКУРСНИКИ  
З УСІХ КУТОЧКІВ  

УКРАЇНИ

242 

5 
26 

31 

13  13 
2 

12 

13 

3 

5 

2 

4  6 

5 

5 

1 

2 

2 

1 

3 

1 

1 

35 

68 – семестрове навчання за кордоном
44 – короткострокові програми
206 –  віртуальна мобільність в іноземних 

університетах
22 – міжнародне стажування
4 – міжнародне волонтерство

3 континенти

16  країн

35   закладів вищої освіти, з них  
15 католицьких університетів  
у Європі, США та Японії

МЕРЕЖА СОЛІДАРНОСТІ  
ТА СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА УКУ
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Ф Р О Н Т И  В І Й Н И

УНІВЕРСИТЕТ, ЯКИЙ СЛУЖИТЬ

Найголовніша боротьба іде 
на лінії військового зіткнення: 
українська армія вдень і вночі 
героїчно захищає нашу землю 
від російського окупанта. А міль-
йони українців працюють в тилу: 
кожен із нас веде свою щоден-
ну боротьбу супроти ворога. 

Свою війну проходить і Укра-
їнський католицький універ-
ситет, вибудовуючи спільний 
шлях до майбутньої перемоги 

Університет придбав авто для воїнів: ректор о. Богдан Прах 
освятив позашляховик та поблагословив військових

Team Rubicon: лікарі зі США та Канади, які допомагають українцям, 
координують усю роботу в одному з корпусів УКУ

Хрестини у родині, яка стала вимушеними 
переселенцями і знайшла прихисток в УКУ

зусиллями викладачів, пра-
цівників, студентів та з неймо-
вірною підтримкою друзів і 
благодійників з цілого світу.

ГУМАНІТАРНИЙ ФРОНТ 

Волонтерський штаб УКУ займа-
ється медичним та матеріаль-
но-технічним забезпеченням 
військових госпіталів, мобільних 
медичних підрозділів, доправ-
ленням медикаментів, продуктів, 
одягу, засобів гігієни до людей, 
які постраждали від російської 
агресії. 

Волонтери налагодили механіз-
ми отримання допомоги і з-за 
кордону, і від місцевих підприєм-
ців та добродіїв, узгодили процес 
сортування та обліку отриманого, 
запустили процес опрацювання 
та логістику виконання запитів на 
допомогу.

У протистоянні українського народу проти російського 
агресора існують тисячі фронтів. 

«Ми безмежно вдячні нашим 
жертводавцям за те, що вони у ці 
важкі часи з нами: з усією Украї-
ною та українцями, зі спільнотою 
УКУ. Зараз ми єдині як ніколи. 
І переможемо тільки, коли будемо 
разом. Будьте з нами далі. Стійте з 
нами. Допомагайте Україні!» –  
Наталка Климовська, проректорка 
з розвитку та комунікацій УКУ.

МЕДИЧНИЙ ФРОНТ 

Благодійна організація «Центр 
волонтерства та захисту» та 
благодійний фонд «Крила Надії» 
стали ключовими партнерами УКУ 
у сфері забезпечення медикамен-
тами, медичними й тактичними 
товарами військових і цивільних 
осіб по всій Україні.

В університетських приміщеннях 
розгорнули роботу міжнарод-
ні команди медичних фахівців 
Rubicon, SMART Medical Aid, Все-
української ради реанімації, Rapid 
Aid Liaison Group та інші.
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФРОНТ 

УКУ веде активну роботу на ін-
формаційному полі бою. Створено 
окрему вебсторінку warinua.ucu.
edu.ua для збору та збереження 
інформації про роботу університету 
в умовах війни англійською мовою. 

Викладачі УКУ та випускники 
Школи журналістики та комуні-
кацій  розробили сайт-інструкцію 
«Post To Stop War», місія якого – 
зробити діалоги про війну ефек-
тивними за кордоном. Без підміни 
понять та розмитих формулювань 

вони розповідають різними мова-
ми про російсько-українську війну. 

У проєкті «Малі історії Великої 
війни» команда збирає та розпо-
відає історії звичайних українців, 
які залишаються в тилу, але, як і 
військові на фронті, проявляють 
надзвичайну стійкість, мужність і 
самопожертву. Команда проєкту 
переконана – цей досвід не можна 
втрачати. Їм вдалося задокументу-
вати понад 100 історій, які охоплю-
ють не тільки територію Львівщи-
ни, а й Схід та Південь України.

МОЛИТОВНИЙ ТА 
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФРОНТ

Під опікою Деканату душпастир-
ських справ в університеті відбу-
валися щоденні літургійно-бого-
службові практики, панахиди за 
померлими в часі війни, духовна 
опіка та розмови з переселенця-
ми, які мешкали в студентському 
Колегіумі та в навчальному корпу-
сі на пр. Івана Павла ІІ.

В університеті розгорнувся кри-
зовий центр «Порадня». Консуль-
тантами є студенти магістратури 
УКУ під супроводом викладачів. 
А основними клієнтами є дорос-
лі віком від 18 до 50 років, котрі 
перебувають у кризовому стані.

ПІДТРИМКА ВНУТРІШНЬО 
ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ 

У корпусі Філософсько-богослов-
ського факультету та у колегіумах 
за підтримки жертводавців волон-
тери УКУ облаштували тимчасовий 
прихисток для вимушено пересе-
лених осіб, які тікають від війни. 

За три місяці роботи прихис-
ток прийняв 340 людей, більша 
частина з яких – люди з інва-
лідністю та члени їхніх сімей. 
Студенти програми «Соціальна 
робота» допомагали людям, які 
втратили свої домівки, інфор-
мували та консультували щодо 
розв’язання різних адміністра-
тивних питань.

М
ЕДИКАМЕНТИ ТА МЕДИЧНІ Т

ОВАР
И

 

61%

П
ІД

ТР
И

М
КА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩ

ЕНИХ О
СІ

Б

11%

РІЗ
Н

Е

1%
ЗАХИСНЕ ТА БЕЗПЕКОВЕ ОБЛАДНАНН

Я 

8%

ПРОДОВОЛЬЧА ДОПОМ
ОГ

А

7%

П
ІД

ТР
И

М
КА ВОЛОНТЕРСЬКИХ ОРГАНІЗ

АЦ
ІЙ

2%

ТРАНСПОРТНІ П

ОСЛУГ
И

5% 3%

БЕЗПЕКА УНІВЕРСИТЕ
ТУ

ЗДОРОВ’Я ТА РОЗВИТОК Д
ІТ

ЕЙ

1%

НАДАНО 
ДОПОМОГИ 4,58 МЛН

станом на 

24.10.2022

1 березня у будівлю Харківської обласної державної адміністрації 
влучили ракети російських окупантів. Влітку журналісти 
проєкту «Малі історії Великої війни» відвідали місто

USD
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Н А У К О В І  Д О С Я Г Н Е Н Н Я

ВИКЛАДАЧ – ВОЇН СВІТЛА

НАЙКРАЩІ ВИКЛАДАЧІ –  
ДЛЯ НАЙКРАЩИХ СТУДЕНТІВ
Шестеро викладачів УКУ 
стали лауреатами Ректорської 
премії-2022 за особливо 
успішну наукову працю, 
зокрема на міжнародному 
рівні. 

Лауреати: Уляна Головач,  
Марта Тимошенко, Руслан 
Парцей, о. Олександр Кащук, 
Ростислав Гринів. 
Іменну ректорську премію імені 
професора Ігоря Скочиляса 
отримав доцент кафедри філо-
логії УКУ Назар Федорак. 

Попри війну, спільнота 
Українського 
католицького 
університету втретє 
обирала лауреатів 
відзнаки «Викладач 
року» за поданнями 
студентів, випускників 
та колег. 

Нагорода є доброю 
нагодою подякувати 
викладачам за їхню 
майстерну, натхненну, 
систематичну і ба-
гатопланову роботу 
зі студентами як в 
аудиторії, так і поза 
нею. Цією відзнакою 
академічна спільнота 
та студентство УКУ на-
голошують на важли-
вості належної оцінки 
якісного викладання в 
університеті та поши-
ренні успішних викла-
дацьких практик.

ЛАУРЕАТИ ВІДЗНАКИ  
«ВИКЛАДАЧ РОКУ»-2022 

Марія Титаренко, 
доцентка Школи журналістики та комунікацій 

Факультету суспільних наук УКУ, кандидатка 
наук із соціальних комунікацій.

Ірина Старовойт, 
доцентка кафедри культурології Гуманітарного 
факультету УКУ, кандидатка філологічних наук. 

«Викладач у часі війни має бути воїном світла. 
Роль воїнства світла – боротись із темрявою і 
злом, боротись усіма можливими засобами.  
А зокрема спілкуванням, 
свідченням і служінням».

«Місія викладача в час війни – бути добрим 
прикладом для студентів, допомогти 
їм формувати громадянську позицію; 
свідчити молоді та громадськості про 
найбільші цінності: Бога й Україну»

«Наші студенти за ці місяці великої війни так 
швидко доросли до викликів часу, що подекуди 
вже доросліші за своїх наставників. Наука 
війни за Батьківщину і за вільне майбутнє 
гірка. Та все ж воїни світла залишаються 
в нашій спільноті і в ній воскреснуть»

ВИКЛАДАЧІ УКУ

364
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ 

ПРАЦІВНИКИ

Руслан Парцей – один з лауреатів Ректорської премії  

Олександра Ніздрань-Федорович, 
доцентка кафедри клінічної психології Факультету 

наук про здоров’я УКУ, кандидатка психологічних 
наук, психологиня вищої кваліфікаційної категорії.
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  Випускник аспірантури УКУ 
Ілля Чедолума захистив 
дисертацію доктора філософії 
в галузі історії (PhD in History) 
на тему «Інтелектуальна біо-
графія Михайла Рудницького 
(1889-1975)». 

  Старший викладач кафедри 
політичних наук Факультету 
суспільних наук Українського 
католицького університе-
ту, випускник УКУ Віктор 
Полетко захистив докторську 
дисертацію з філософії в 
Лювенському католицькому 
університеті, Бельгія. 

  Доцент кафедри богослов’я 
УКУ Михайло Перун став 
лауреатом Львівської обласної 
премії у номінації «Мисте-
цтвознавство і культурологія» 
імені Святослава Гординсько-
го за науково-популярне ви-
дання «На скелі віри. Митро-
полит Андрей Шептицький».

  Професора УКУ Ярослава 
Грицака обрали членом-ко-
респондентом Австрійської 
академії наук.

  В УКУ вручили почесне 
звання доктора Honoris 
Causa докторові філологічних 
наук, професорові кафедри 
історії української літератури 
Харківського національного 
університету ім. В. Каразіна, 
архиєпископові-емериту 
Ігореві Ісіченку.

З нагоди  30-ї річниці незалежності 
України, Американсько-український 
фонд  склав перелік «30 зірок 
України». До списку лауреатів увійшов 
дисидент, член-засновник Української 
Гельсінської групи,  проректор УКУ 
Мирослав Маринович. 

Професор УКУ, історик Ярослав Грицак 
презентував нову книгу «Подолати минуле: 
глобальна історія України».

Н А У К О В І  Д О С Я Г Н Е Н Н Я :

ГЛОБАЛЬНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

МИРОСЛАВ МАРИНОВИЧ – 
У ПЕРЕЛІКУ ВИДАТНИХ УКРАЇНЦІВ

У книзі, над якою автор 
працював близько 
15 років, він аналізує 
минуле для того, щоб 
краще зрозуміти, де 

зараз є Україна та 
світ, і куди б ми могли 
рухатися далі. Книга 
доступна в паперовому 
та аудіоформатах. 

«За подіями на рідній землі – 
чи землі предків – пильно 
й небайдуже стежать, за 
неї переживають, про неї 
дбають. А ще ця нагорода 
дає усім нам, відзначеним, 
тепле відчуття, що наші 
зусилля стали важливими для 
суспільства. Я щиро вдячний 
Фундації “США-Україна” за цю 
нагороду! Й дуже мені шкода, 
що мої табірні побратими 
не отримали за життя того 
визнання, на яке, без сумніву, 
заслужили», – Мирослав Маринович.

«Переживаючи війну, 
протистоячи агресору ми 
все одно мусимо думати 
про майбутнє, про стратегію 
розвитку наших шкіл, наукові 
плани, які є викликом для нас», – 
Владика Ігор Ісіченко.

«Україна є територією, де змінюються 
правила гри. Тому ми не знаємо, 
яким світ буде після цієї війни. Але 
ми знаємо, що це визначатиметься 
значною мірою тим, що буде 
діятися в Україні і навколо неї», – 
Ярослав Грицак, історик, професор УКУ. 
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С Т У Д Е Н Т С Ь К Е  Ж И Т Т Я

БАКАЛАВРИ УКУ 2022

299
/ дівчат

134
/ хлопців

433
ВСТУПНИКІВ 
НА БАКАЛАВРАТ

«Я зростала в середовищі УКУ, і коли прийшов 
час подавати документи, не мала жодних сум-
нівів, куди вступати. Обрала соціальну роботу, бо 
мені подобається допомагати людям. Коли мені 
вручили стипендію ім. Артемія Димида, я відчула 
обовʼязок, адже Артем загинув захищаючи 
Україну і захищаючи мене. Маю виправдати 
цю довіру, добре навчаючись в університеті».

«Війна в Україні принесла великі руйнування. 
Багато людей залишилися без даху над 
головою, втратили роботу. Ми як університет 
цього року особливо хотіли підтримати 
наших студентів та вступників. Завдяки 
жертводавцям з України та світу майже 
тисяча студентів і їхні родини отримали 
різного роду фінансову підтримку від УКУ».

«Наша праця радикально змінилася: всі 
зусилля фонду спрямовані на те, щоби  до-
помагати людям в Україні, а також біженцям. 
Серед першочергових проєктів Renovabis 
– фінансування стипендій для студентів, 
аби вони були впевненими що зможуть 
вчитися також і після війни. Ми віримо у 
їхнє майбутнє, яке буде віддане Україні». 

пластунка Софія Фітьо,  
отримала першу стипендію в УКУ 
імені Героя Артемія Димида

Іванна Могиляк,  
керівниця Благодійного фонду УКУ

о. Томас Шварц,  
керівник благодійного 
фонду Католицької Церкви 
в Німеччині Renovabis

178 (41%) 
ВСТУПНИКІВ 2022 
отримали стипендію 

181,6 

УКУ має найвищий в Україні  
конкурсний бал серед абітурієнтів,  
що подали заявки 

Вступна  кампанія 
в умовах воєнного 
стану була викликом 
для всіх: університе-
ту, вступників, їхніх 
батьків. Попри те, в 
УКУ заповнили 92,5% 
обсягу набору на ба-
калаврські програми, 
торік ця цифра стано-
вила – 89%.

1029  

СТУДЕНТІВ 
бакалаврський та 
магістерських програм 
отримали різного роду 
стипендії/знижки/позики 
надані університетом

46%25%

ВСТУПНИКІВ ОТРИМАЛИ 
СТИПЕНДІЇ УКУ

2021-2022 2020-2021
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«Хтось із вас залишиться в Україні, хтось поїде на 
Захід, та де б ви не були – зробіть щось добре для 
свого народу. Навіть коли вас Господь покличе 
за межі України, все, чого ви там назбираєте і 
навчитеся – одного дня привезіть сюди. Зби-
райте, щоби віддати – такою є логіка справж-
нього патріота», – Блаженніший Святослав. 

  Святослав Лушней,   
студент 1-го курсу  
бакалаврської програми 
«Комп’ютерні науки»  
Факультету прикладних 
наук, виборов золоту ме-
даль на XІV Міжнародній 
Олімпіаді з астрономії та 
астрофізики серед учнів та 
студентів із 48 країн світу. 

  Студенти УКУ заснували 
проєкт, щоби захистити 
мистецтво в час війни. 
Співзасновники благодійної 
організації Save Art UA Ірина 
Кречковська та Микола 
Кривий  вирішили тримати 
оборону на культурному 
фронті й заснували проєкт, у 
якому збирають інформацію 
про зруйновані пам’ятки ар-
хітектури України та публіку-
ють її на інтерактивній мапі. 
Команда також збирає гроші 
на збереження цих пам’яток. 
Партнерами проєкту стали 
Український культурний 
фонд, Міністерство культури 
та інформаційної політики 
України, Архітектурна палата 
НСАУ та Британська рада.

  Шестеро студентів УКУ 
пройшли відбір та по-
трапили на стажування в 
компанію Google. «Робота 
всередині великої кор-
порації неабияк змінює 
ставлення. Ти розумієш, що 
це відкрита й толерантна 
спільнота. Якомога більше 
людей мають спробувати 
свої сили та пройти стажу-
вання за кордоном, а потім 
повернутися додому. Адже 
наше покоління створює 
зміни», – розповідає  
Юлія Максим’юк, студентка 
3-го курсу, спеціальність 
«ІТ та бізнес-аналітика».

С Т У Д Е Н Т С Ь К Е  Ж И Т Т Я :Глава і Отець Української Греко-Католицької 
Церкви, Великий канцлер УКУ Блаженніший 
Святослав (Шевчук) став почесним промов-
цем зимових випускних урочистостей. Він 
закликав випускників любити свій народ і 
бути патріотами Батьківщини.

ВІДЗНАКА ВІД 
НАЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ООН

Студенти здобули значну 
підтримку і особливу 
відзнаку від Національної 
моделі ООН, яку досі не 
видавали жодній коман-
ді – подячне визнання за 
вагому та видиму участь 
української делегації.

«Розуміючи, що наш 
фронт – це свідомість мо-
лоді світу, ми використо-
вували кожну хвилину 
свого перебування, кожен 
куточок і кожен май-
данчик для розповідей 
про брутальну російську 

Українська команда з Сергієм Кислицею, 
постійним представником України при ООН

агресію. У результаті ми 
здобули значну підтримку 
й особливу відзнаку від 
Національної моделі ООН, 
яку досі не видавали жод-
ній команді», – коментує 
Галина Процик, коорди-
наторка команди, викла-
дачка, керівниця відділу 
міжнародних академічних 
зв’язків.

Команда Українського католицького університету 
та НУ «Києво-Могилянська Академія» взяли участь 
у світовій конференції Національна Модель ООН, 
що в Нью-Йорку. Це перша участь українських 
університетів у світовій Моделі ООН наживо з часів 
її заснування у 1927 році.
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В О Є Н Н И Й  Ф Р О Н Т 

Аспірант історичної програми 
Гуманітарного факультету Максим 
Осадчук був на Майдані, а у 2014 
році покинув домівку в окупованому 
російськими військами рідному 
Криму і пішов боронити Україну у 
складі добровольчого батальйону 
«Айдар». Після повернення з війни 
Максим шукав себе у громадській 
та науковій роботі. А в лютому знову 

став на захист України. Максим 
також став лауреатом стипендії імені 
Богдана Сольчаника, який загинув 
від кулі снайпера на Майдані. 

«Сьогодні ми боронимо не лише самі себе, а 
й усю Європу, усі цінності, на які спирається 
сучасне європейське суспільство, права людини, 
повагу до гідності. Ми перемогли пандемію.  
Ми переможемо путіна», – Максим Осадчук. 

Студентка програми «Соціальна 
робота» та комунікаційниця відділу 
зв’язків із випускниками УКУ Орися 
Масна з початком війни волонтерила в 
одному з військових госпіталів Львова. 
Згодом приєдналася до добровольчого 
медичного батальйону «Госпітальєри», 
який працює на передовій.

«У моїй роботі найбільше мене мотивує – збе-
регти життя тих, хто його віддає безпосеред-
ньо на полі бою. Якщо в мою країну зайшли 
непрошені гості, я не можу сидіти і дивитись, 
як вони там “гостюють”», – каже Орися.  

Аліна Михайлова на війні з 2014 р. 
Вона – парамедикиня, громадська 
активістка, депутатка Київської 
міської ради, студентка магістер-

УКУ – НА ПЕРЕДОВІЙ

Багато студентів, працівників та випускників УКУ  
захищають Україну на фронті. Станом на вересень 2022 р. у складі ЗСУ 
перебувають 18 студентів та 12 працівників й викладачів УКУ, а також 
близько 30 випускників. 

За особисту мужність і само-
віддані дії, виявлені у захисті 

державного суверенітету та тери-
торіальної цілісності України, за 

вірність військовій присязі Олек-
сандр Ширшин, випускник магіс-

терської програми з управління 
неприбутковими організаціями 

Інституту лідерства та управлін-
ня УКУ, нагороджений орденом 

«За мужність» ІІІ ступеня.

Максим ОсадчукАліна Михайлова Андрій РоманюкОрися МаснаДмитро Димид
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В И П У С К Н И К И 

ської програми Школи публічного 
управління УКУ. Зараз координує 
у своєму підрозділі медицину, 
займається евакуацією поранених 
на передовій.

«Після перемоги у нас ще більше буде 
роботи. Тому вже хочеться працювати над 
створенням нових політик та інституцій, 
яких сьогодні потребує Україна. Нам потрібно 
виховувати молоде покоління, робити 
класні проєкти», – переконана Аліна.

Дмитрові Димидові двадцять один. 
У лютому 2022 він відклав навчання 
в УКУ і приєднався до лав Зброй-
них сил України. На початку червня 
війна забрала його рідного бра-
та – Артема Димида. Війна змусила 
Дмитра переосмислити багато ре-
чей, але не похитнула закладених 
з дитинства цінностей і дала змогу 
відчути свою потрібність тут і тепер. 

Дмитро переконаний – перемога за нами, 
але докластися має кожен: «Я думаю, що 
перемога – це найімовірніший сценарій, 
ми успішно працюємо для цього. Але 
треба залишатися реалістами. І розуміти, 
що перемога сама не прийде. Кожен із 
нас мусить волонтерити чи скидати гроші 
на армію. Важливо брати участь». 

Сергій Притула, громадський діяч, український телеведучий, 
волонтер. Навчається на магістерській програмі «Публічне управління 
та адміністрування». Веде волонтерську діяльність та допомагає 
українській армії з 2014 року. Його фонд закуповує необхідну амуніцію та 
техніку для військових.

«Волонтерство як явище – це те, що не могла добити радянська влада всередині 
генокоду українця. Українці на альтруїстичних засадах разом зібралися. Бо ми 
розуміємо, якщо не будемо допомагати своїй армії, у неї не буде мотивації. 
А якщо в армії зникне мотивація захищати нас, то ми зникнемо як нація, 
як частина ландшафту на політичній карті світу», –  Сергій Притула. 

«Наш підрозділ отримав значну допомогу 
від Українського католицького університету. 
Волонтери надали кошти на придбання 
автомобілів, придбали мікроавтобус та 
інші технічні пристрої. Допомога волонте-
рів дає відчуття любові, про яке говорив 
Блаженніший Любомир Гузар. Тому хочу 
подякувати усім за їхню працю та побажати 
наснаги і сил для продовження роботи». 

Усвідомлення столітньої агресії пів-
нічного сусіда мотивувало Романа 
Лозинського усе свідоме життя 
готуватися до боротьби. Зараз йому 
28, він є випускником УКУ, народ-
ним депутатом України. 

«Те, що сталося у 2022 і у 2014 році, й те, 
що відбувалося століттями, доводить, що 
у нашій історії не було і декількох десятків 
років без російської агресії у різних формах: 
політичних, культурних, воєнних. Тому я 
переконаний, що нам і надалі треба бути го-
товими захищати свою країну», – каже Роман. 

Дякуємо усім нашим захисникам 
і захисницям, які боронять нашу 
незалежність і дозволяють вчитися 
та працювати навіть в умовах війни. 

Андрій Романюк –  кандидат тех-
нічних наук, викладач основ про-
грамування Факультету прикладних 
наук. 25 лютого пішов у військову 
частину: 

Дмитро Пащук та Роман Лозинський під час звільнення Херсону 



14

СУСПІЛЬНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ

«УКУ є на правильному шляху в напрямку впровадження СОН, а проєкти, які 
ми реалізовуємо, є якісними, продуманими, систематизованими, такими, що 
мають вплив на суспільство і можуть бути поширені як кращі взірці нашого 
досвіду. Таким чином ціль, закріплена в Стратегії УКУ, наповнюється не тільки 
кількісними показниками. За кожною цифрою стоїть дуже якісний продукт», – 
каже Ольга Михайлишин,  
яка донедавна очолювала Центр суспільно орієнтованого навчання в УКУ

Так викладачі зі студентами шукали ті проєкти, де 
могли максимально послужити своїми вміннями 
та знаннями Україні. 

З початком повномасштабного вторгнення навчальний процес 
в Українському католицькому університеті не зупинився.  
Він набув суспільно орієнтованого формату.

Два проєкти суспільно орієнтованого навчання 
від УКУ отримали відзнаки на всесвітньому 
конкурсі Uniservitate Global Award 2022. 

НЕ ЗУПИНИЛИ РОБОТУ НІ НА МИТЬ

ВІДЗНАКИ НА ВСЕСВІТНЬОМУ КОНКУРСІ 

Це проєкти «Я – Інший!», 
впроваджений Юлією Він-
тонів на курсі «У пошуках 
Бога», та «Прихисток для 

внутрішньо переміщених 
осіб», який університет 
розгорнув у одному з на-
вчальних корпусів.

«Ми не можемо передбачити коли закінчиться війна, 
але знаємо, що Україні потрібні молоді професіонали, 

які візьмуть на себе відповідальність за розбудову 
країни. Віримо, що це мають бути люди, які базують 

свої дії на цінностях. Тому ми повинні залишатися 
гнучкими до розвитку різних варіантів подій, опира-

ючись на кілька сценаріїв нашого функціонування, та 
продовжувати наше спільнотне життя задля кращого 

виконання місії університету та наших освітніх цілей», – 
каже Дмитро Шеренговський,  

проректор УКУ з академічних питань та інтернаціоналізації.

Інтеграційний театр «І сміх, і сльози», акторами якого є студенти та люди з 
особливими потребами центру «Емаус», фото: Вікторія Вікторова

526
АДМІНІСТРАТИВНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ  
ПРАЦЮЄ В УКУ

Завдяки лідерству та підтримці наших 
благодійників, університет вистояв 

і вдалося зберегти команду
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В університеті запрова-
дили систему електро-
нного документообігу 
(СЕДО), оновили вну-
трішній портал універси-
тету «Мій УКУ», запусти-
ли UCU Wiki. 

Олег Лагоднюк, який 
на початку року очолив 
напрямок цифрової 
трансформації в УКУ, 
каже: «Наступними 
проєктами, які пла-
нуємо, буде оновлена 
система Деканат та 

У часі нових викликів 
повномасштабної 
війни робота студен-
тів Школи права УКУ 
відбувається у двох 
напрямках:правова 
допомога внутрішньо 
переміщеним особам 
та особам, постраж-
далим від війни; 
правова допомога 
військовослужбов-
цям, ветеранам та 
членам їхніх сімей.

CRM-система для всьо-
го університету. Поруч із 
ними з’являтимуться й 
інші допоміжні інстру-
менти. УКУ продовжує 
свій розвиток в умовах 
війни. Тому ми не при-
пиняли впровадження 
цифрової трансформа-
ції. Коли ми розбудуємо 
нову екосистему інфор-
маційних ресурсів, це 
відкриє нові можливості 
та дасть змогу швидко 
й ефективно  приймати 
нові  рішення».

«Сучасна система управління – 
підприємливий університет» – саме так 
звучить одна із десяти цілей стратегії 
УКУ 2025 під назвою «Університет, який 
служить». Її реалізація передбачає 
запровадження системи обліку та 
інтерактивного порталу даних УКУ. 

«Юридична клініка» Школи права УКУ 
під керівництвом Христини Ковцун 
продовжує надавати безоплатну 
правову допомогу  тим, хто постраждав 
через війну ще з 2014 року. 

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ

ЮРИДИЧНА ПІДТРИМКА

Серед лекторів – ви-
кладачі УКУ, громадські 
діячі, сертифіковані 
професіонали у сфері 
HR, бізнесу, підпри-
ємництва, лідерства, 
бізнес-консультанти, 
духовні наставники: 
владика Борис Ґудзяк, 
Мирослав Маринович, 
Андрій Рождествен-

ський, Роксоляна Воро-
новська, Софія Опацька, 
Марта Тиченко та інші. 
Лектори розповідають, 
як трансформувати 
здобуті знання у прак-
тичні навички та якісно 
змінювати життя і сві-
тогляд. Реєструйтесь на 
навчання на www.online.
ucu.edu.ua

Освітній проєкт «УКУ-онлайн» покликаний 
підтримувати українців у часі війни та 
розширювати можливості для кар’єрного 
й особистого розвитку. Це унікальна 
програма віртуального освітнього 
наставництва з підбіркою онлайн-курсів. 
Відтепер ви можете вчитися з УКУ будь-де! 

УКУ ОНЛАЙН

Так, частина студентів 
працювали у прихистку 
для людей, які покинули 
свої домівки через війну, у 
корпусі Філософсько-бого-
словського факультету УКУ. 
Інші долучились до команди 
реабілітологів, фізичних те-
рапевтів та ерготерапевтів 
кафедри Фізичної терапії та 
ерготерапії Факультету наук 
про здоров’я, які надають 
допомогу пораненим вій-
ськовим.  

«Суспільно орієнтоване навчання 
дає розуміння важливості того, 
що робиш. Ти бачиш цінність 
своєї роботи тут і зараз. Це є 
вирішальний час для України, і я 
тішуся, що студенти своєю працею 
і своїми знаннями позитивно 
впливають на долі людей», –
 розповідає Юлія Кокоячук,  
екскерівниця програми «Соціальна робота» в УКУ

Студенти програми «Соціальна робота» активно 
допомагають на волонтерському фронті.

ВИРІШАЛЬНИЙ ЧАС ДЛЯ КРАЇНИ 

В університетському прихистку – сім’ї, які змушені покинути свої домівки через війну



«Україна зараз воює від імені всіх.  
Ось чому я тут. Як американець, я вважаю,  
що перемога України неймовірно важлива для 
Сполучених Штатів Америки, для Європи.  
Вона важлива для майбутнього демократії.

Кожен, хто вірить у ліберальну демократію, дуже-
дуже глибоко вдячний Україні, українцям і таким 
інституціям, як Український католицький університет. 
Тим, які підтримують військові зусилля українців. 
Тому я хотів би подякувати всім вам за те, що ви 
тут. І я хочу сказати Слава Україні! – Героям Слава!»

Френсіс Фукуяма,  
американський філософ, політичний економіст, публіцист, 
професор Стенфордського університету став почесним промовцем 
на благодійному вечорі на підтримку Українського католицького 
університету в Сан-Франциско, організованого друзями та 
Фундацією Українського католицького університету. 
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ЗБЕРЕЖЕМО УКУ СИЛЬНИМ 
За 2021-2022 навчальний рік друзі УКУ за океаном провели 
6 благодійних бенкетів на підтримку університету – у США 
(Філадельфія, Сан-Франциско, Східне та  
Західне узбережжя) та в Канаді (Калґарі).   

Жертводавці підтримали студентів УКУ, зібравши понад 
650 тис. доларів.  Отримані кошти допомагають забезпечити 
якісну освіту європейського рівня, фундаментом якої є 
християнські цінності. 

Друзі УКУ задекларували 22 млн гривень 
на підтримку студентів, викладачів та 
розвиток університету під час  
14-го Благодійного вечора у Києві.   

У Філадельфії 
відбувся перший 
на американському 
континенті фольк-
бал «Перелаз’». 
Близько 300 
учасників 
задекларували 
понад 100 тисяч 
доларів на 
підтримку УКУ. 

 

«Мені здається, що усе наше людське 
життя – це дошукатися, додивитися, 
додумати, домріяти, до… до… до. Це те, 
що робить ваш університет і ці прекрасні 
люди. Мене в людях чіпляє небайдужість. 
Важливо у кожній людині побачити 
іскру: додивись, підтягни, постався до 
неї по-Божому, так, як ви ставитеся до 
студентів в Українському католицькому 
університеті. Честь вам і хвала», – 
Ада Роговцева,  
народна артистка України, почесна промовиця

ПЕРШИЙ ФОЛЬК-БАЛ «ПЕРЕЛАЗ’» У США 

«Ми з родиною не пропустили 
жодної події УКУ ні у Львові, 

ні в Києві. І тепер, коли такий 
перший захід відбувається тут, 
в Америці, звичайно, я не могла 

його пропустити, не лише як 
посол до США, але й як давня 
членкиня кола друзів УКУ», – 

Оксана Маркарова,  
Надзвичайний та Повноважний 

Посол України в США. 

За роки становлення до розвитку УКУ долучилося понад 20 тисяч жертводавців з усього світу



С У С П І Л Ь Н И Й  В П Л И В

«Ви всі є, без перебільшення, українською елітою, 
і саме ваші світлі голови забезпечать розвиток 
нашої держави як вільної сильної та незалежної 
європейської демократії. 24-му лютому 2022 року 
передували понад 300 років боротьби. Як би важко 
не було нашим воїнам на Сході, як би важко не було 
усім нам, я абсолютно переконаний, що Україна 
переможе. Наше покоління просто не має права 
допустити поразки. Довіра, взаємопідтримка і віра 
в перемогу – це три потужні сили, які тримають 
нас купи, три сили, завдяки яким ми вистоїмо і 
переможемо. Україна вже нині стає прикладом 
для інших, прикладом того, що можна вистояти у 
найважчих умовах, що світло сильніше за темряву, а 
правда сильніша за брехню. Тому, яким би сильним 
не видавалося зло, потрібно давати йому відсіч». 

Дмитро Кулеба, 
державний діяч, дипломат та комунікатор, міністр 
закордонних справ України, член РНБО став почесним 
промовцем випускних урочистостей УКУ 2022. 
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ВІЗІЯ ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ
Український католицький університет спільно з НУ «Києво-
Могилянська академія» ініціювали академічну платформу для 
обговорення візії майбутнього України. 

Це серія конференцій для 
аналітичних спільнот, які мають на 
меті обговорити уроки теперішньої 
війни, окреслити перспективи 

суспільних, політичних, 
економічних і культурних змін 
та визначити ціннісні підвалини 
майбутнього оновлення країни.

Архиєпископ Нью-Йорка, американський кардинал Католицької 
Церкви Тімоті Долан відвідав Український католицький університет.

ЖИТТЯ ПЕРЕМОЖЕ ТЕМРЯВУ

«Для УКУ питання того, яким чином 
відбуватиметься відбудова, чи радше 
розбудова України після перемоги, 
стоїть уже на порядку денному. Хоча ми 
розуміємо, що першою й найважливішою 
передумовою для цього є закінчення 
війни й наша перемога. Проте це не 
заважає нам думати про майбутнє». 

«Те, що відбувається під час 
війни, є лабораторією для нас: як 
ми можемо новий досвід, нову 
модель співпраці зафіксувати 
і не загубити після перемоги? 
Ми маємо зробити ідею наближення 
маленькими кроками до великої 
цілі основою нашого життя».

Олег Турій,  
проректор УКУ

Ірина Іванчик,  
засновниця 
благодійного фонду 
«Повір у себе», 
сенаторка УКУ

Н О В І  В И Д А Н Н Я : 

  «Коротка історія 
Української Греко-
Католицької Церкви»  
(«The Ukrainian  
Greek-Catholic Church.  
A Short History»),  
Анатолій Бабинський.

  «Нарис історії УГКЦ 
на Буковині»,  
Нестор Мизак та  
Андрій Яремчук.

  «Митрополит Андрей 
Шептицький і нацистський 
режим»,  
україномовний переклад 
книги о. Андрія Михалейка.

  «Життєві історії підпільної 
Церкви: збірка інтерв’ю», 
упорядники Борис Ґудзяк, 
Олег Турій.

  «Замойський провінційний 
собор Руської Унійної 
Церкви 1720 року»,  
Ігор Скочиляс.

  «Українці в Сеймі та 
Сенаті Польщі (1922-1939), 
Олександр Зайцев. 

  «Богородиця в 
давньоруській літописній 
історії: метафізика імені 
та присутности»,  
Назар Федорак. 

  «Шляхом служіння: 
Збірник статей на пошану 
академічного служіння 
о. професора Михайла 
Димида». 

  «Молитовний псалтир: 
Впровадження».  
Переклад, упорядник 
о. Василь Рудейко.

  «Коли ліс був наш батько». 
Спогади Марії Лабуньки на 
псевдо «Ірина».

Кардинал зустрівся з сім’ями ви-
мушених переселенців, які на час 
війни знайшли прихисток в УКУ, 
та зі студентами, котрі працюють у 
Волонтерському центрі.

Ділячись враженнями про свій 
візит, архиєпископ Долан зазна-
чив: «Я думав, що приїду в Україну 
і побачу велике пригнічення Так, 

я бачу сум і біль через війну. Але я 
захоплений життєстійкістю, надією 
і солідарністю українців. Я бачу 
людей, які приймають переселен-
ців, віддають свої кімнати і будинки 
для них. Українців, які волонте-
рять. Бачу людей, які є патріотами. 
Українці не дозволяють злу сказати 
останнє слово. Життя переможе 
темряву».
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Ініціатива має на меті 
допомогти українським 
студентам і викладачам 
із забезпеченням 
фінансування для 
навчання/стажування/
викладання/
дослідницьких програм 
за кордоном протягом 
наступних чотирьох 
академічних років 
(2022 – 2026). 

МЕРЕЖА 
АКАДЕМІЧНОЇ 
СОЛІДАРНОСТІ

МОЛОДЬ ВІДБУДУЄ  
НОВУ УКРАЇНСЬКУ ЕКОНОМІКУ 

академічної спільноти 
та програм стратегічної 
співпраці для відновлення 
України. Віримо в глобаль-
ну академічну солідарність!

«Ми вважаємо, що наукова 
спільнота повинна бути 
прикладом і проактивно 
реагувати на варварські дії 
росії. Тому маємо об’єд-
натися, щоб протистояти 

Мережа солідарності та стратегічного партнерства 
з УКУ була ініційована університетом та 
нашими партнерами по всьому світу на початку 
повномасштабного вторгнення. 

Зараз мережа налічує 38 
університетів (17 з яких – 
католицькі) по всьому світу: 
Канада, США, Європа, Азія. 
Близько 300 студентів ма-
тимуть можливість навча-
тися в цих університетах 
наступного року, а викла-
дачі – пройти стажування 
й запланувати довготермі-
нові проєкти. УКУ запрошує 
долучатися до підтримки 

російській агресії. Ми пере-
конані, що інтелектуали та 
науковці несуть особливу 
відповідальність за мир, 
свободу і запобігання дик-
татурі! Тож повинні зробити 
все, аби забезпечити путін-
ській Росії повну ізоляцію 
від цивілізованого демо-
кратичного світу», – йдеть-
ся в одному зі звернень від 
спільноти УКУ. 

Мета фонду, створеного Фундацією 
УКУ, розвивати стартап-культуру в 
Україні та допомагати українським 
молодими підприємцям реалізовува-
ти їхні ідеї. Фонд буде супроводжува-
ти проєкти протягом всього періоду 
їхнього розвитку: забезпечить необ-
хідний капітал, контакти з підприєм-

При УКУ запускають ангельський венчурний фонд Angel One 
з початковим власним капіталом у розмірі $1,5 млн.

ницькими та венчурними спільнота-
ми, а також відповідну експертизу. 

«Стартап-індустрія України стрімко 
зростає. Все більше українських 
стартапів стають успішними на 
глобальних ринках. Це надихає 
молодих людей створювати власні 

проєкти та запускати свої продукти. 
І ми вважаємо, що інвестиції на най-
раніших стадіях – саме те, чого не 
вистачає нашій стартап-екосистемі. 
У Angel One ми хочемо допомагати 
стартапам зростати та виходити на 
глобальні ринки», – Іван Петренко, 
керуючий партнер Angel One.

«В Україні існує великий рух стартапів 
«знизу вгору». І цей рух активізувався 
під час війни. Ця молодь будує нову 
українську економіку. Angel One 
допоможе їм суттєво підвищити 
шанси на успіх та темпи їхнього 
розвитку. Українські стартапи здатні 
змінювати світ, і вони це зроблять». 

Адріан Сливоцький,  
член Дорадчої ради 
Angel One, провідний 
бізнес-мислитель світу
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СИЛЬНІ РАЗОМ 

Президент Університету Нотр-Дам 
отець Джон І. Дженкінс та архи-
єпископ-митрополит Філадель-
фійської архиєпархії Борис Ґудзяк 
уклали угоду про значне розширення 
академічної, духовної та культурної 
співпраці між університетами. 

Нові ініціативи зосереджені на вза-
ємодії зі студентами та викладачами 

на кампусі Нотр-Дам і його філіях по 
всьому світу, а також у наданні мож-
ливостей викладачам і адміністрації 
Нотр-Даму співпрацювати з УКУ у 
Львові.

«Війна в Україні – це велика глобаль-
на трагедія. Ми солідарні з мужнім 
народом України та з нашими дав-
німи партнерами в УКУ. Університет 

Владика Борис під час промови передає пас студентам, фото: Університет Нотр-Дам 

Президентка Tzu Chi University (Тайвань) Ingrid 
Y. Liu та ректор УКУ о. Богдан Прах уклали 
Меморандум взаєморозуміння, підтримки та 
академічної співпраці. 

ПЕРШИЙ МІЖНАРОДНИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ ПАРТНЕР 
УКУ В ТАЙВАНІ

Після нападу Росії на Україну Університет Нотр-Дам багатьма способами 
демонструє свою солідарність з Україною. Рішучі заяви, молитовна та 
інформаційна підтримка, посилення співпраці.  

протягом багатьох років, через свій 
Інститут Нановіка приймав гостьових 
науковців з УКУ, а наші науковці пра-
цювали в Україні. Зараз, коли українці 
протистоять вторгненню Росії, роль 
УКУ та українських університетів стала 
ще важливішою: як у підтримці укра-
їнських науковців та дослідників, так і 
у підготовці до відбудови зруйнованої 
війною країни», – президент Нотр-Да-
му отець Джон І. Дженкінс. 

Університет Нотр-Дам вручив митро-
политові Борисові Ґудзякові звання 
почесного доктора. Також президент 
УКУ став почесним промовцем на 
177-х випускних урочистостях. 

«Із підземель “Азовсталі” воїни, 
серед яких студенти, нещодавні ви-
пускники та викладачі університетів, 
дають нам найважливіший урок – як 
жити вповні, залишатися людьми, 
дітьми Божими, навіть за немож-
ливих обставин. Як віддавати себе, 
жертвувати… Нотр-Дам дав відваж-
ну та виняткову відповідь на втор-
гнення Росії в Україну. Моя присут-
ність серед вас показує вашу щиру 
солідарність. Вона є промовистим 
свідченням того, що керівництво і 
викладачі університету вміють щиро 
любити, приймати тих, хто страждає, 
служити, благословляти та підтри-
мувати», – звернувся митрополит 
Борис до випускників 2022 р.

Ingrid Y. Liu, 
президентка  

Tzu Chi University 
(Taiwan) 

«УКУ відомий поєднанням релігійного духу, етичної 
освіти та професійної підготовки. Це ті цінності, які також 
сповідує Tzu Chi University. Підписавши цей Меморандум, 
наш університет докладе багатьох зусиль для підтримки 
України та УКУ в гуманітарній допомозі, співпраці 
у розвитку онлайн-освіти, в обміні викладачами та 
студентами, у дослідницькій роботі. Разом ми забезпечимо 
якість та сталість вищої освіти, що є основоположною 
цінністю Глобальної цілі №4 ООН і стосується усіх нас».
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Студентська організація УКУ «Україна – єдина» переформатувалася 
на матеріальну підтримку військових на лінії фронту та цивільного 
населення в прифронтовій зоні, зокрема на Донецькому та 
Херсонському напрямках. 

Шкільний театр УКУ «На Симонових стовпах» 
(ШТУКУ) тримає мистецький фронт. Театр 
регулярно проводить збір коштів на підтримку 
акторів, режисерів та інших діячів театру і 
мистецтва, які зараз на сцені бойових дій у 
гарячих точках, захищають українців і дарують 
можливість творити у часі війни.

ВЕЛИКДЕНЬ РАЗОМ

«Україна – єдина» підтримує військових з 2015 р.  

Щороку Братство УКУ проводить 
акцію «Великдень разом» 
у містах південної та східної 
частини України. Однак цьогоріч 
«Великдень разом» відбувся у 
Львові, у студмістечку УКУ.

Через війну у Львові перебувають 
багато людей зі східних та південних 
регіонів, які вимушені були втікати 
від щоденних обстрілів та терору 
окупантів.

 «Воскресіння Господнє – це свято 
маніфестації життя, яке обов’язково 
поборе смерть. В Українському като-
лицькому університеті ми маємо про-
стір для того, щоб радіти цій новині 
в єдності з іншими», –  Ірина Дідич, 
координаторка акції, студентка УКУ.

Фурами волонтери возять все: для 
цивільних – їжу, медикаменти, за-
соби гігієни; для лікарень – медич-
ні інструменти; для військових – 
форму, бронежилети, тепловізори, 
генератори. «Підтримуємо наших 
захисників та захисниць не тільки 
матеріально, а й морально. Все 
необхідне  веземо їм особисто, 
хочемо подякувати, потиснути 

руку, обійняти, щоб вони відчували 
нашу підтримку в тилу. Це дуже 
важливо для бойового духу. Во-
лонтери підставляють своє плече, 
завдяки українському народові 
та друзям з-за кордону. І тому 
спільними маленькими кроками 
ми йдемо до великої перемоги!», – 
розповідає керівник організації, 
випускник УКУ Юрій Мурин. 
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СЕНАТ

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

Вл. Богдан (Дзюрах),  
Апостольський Екзарх для українців 
візантійського обряду в Німеччині та 
Скандинавії

Вл. Володимир (Груца),  
єпископ-помічник  
Львівської архиєпархії УГКЦ

Лідія Білас,  
співзасновниця та керуюча партнерка КМДШ 
(Креативної міжнародної дитячої школи)

Олена Вовк,  
генеральний директор  
ПрАТ «Компанія Ензим»

Андрій Гундер,  
президент Американської торгівельної  
палати в Україні

Катерина Загорій,  
співзасновниця родинного благодійного фонду 
Zagoriy Foundation

Ірина Іванчик,  
засновниця Благодійного фонду «Повір у себе»

Андрій Костюк,  
адвокат, керуючий партнер  
Адвокатського об’єднання «КПЛТ»

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

о. Богдан Прах,  
ректор УКУ

УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТУ

ВЕЛИКИЙ КАНЦЛЕР УКУ

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

ПРЕЗИДЕНТ

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

РЕКТОР

о. Богдан Прах

РЕКТОРАТ

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

Олег Яськів
проректор із наукової роботи

Олег Турій
проректор із зовнішніх зв’язків

Любомир Тарновський
проректор із адміністративних  
та фінансових питань

Дмитро Шеренговський
проректор з академічних питань

Ярослав Притула,  
декан факультету прикладних наук,  
представник Вченої ради УКУ

Євген Роман,  
голова правління Української католицької 
освітньої фундації в Канаді 

Михайло Сало,  
COO та керуючий партнер в компанії Romexsoft

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 США, старший 
віцепрезидент з питань громадських питань та 
корпоративних комунікацій корпорації Eaton

Тарас Гайдук
Микола Федорцов
Олег Ящишин
Вадим Величко

ВІЧНА СЛАВА ГЕРОЯМ! 
З перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України частина нашої 
спільноти – викладачі, студенти, випускники, працівники – стали зі зброєю в руках на 
захист України в боротьбі з російським окупантом. На жаль, багато з них віддали за нашу 
Батьківщину найцінніше – своє життя. 

Висловлюємо щирі співчуття сім’ям, друзям та близьким Героїв. Вічна пам’ять Героям! 

Олег Воробйов
Андрій Тибінка
Василь Фігас
Артемій Димид

Андрій Добровецький
Олег Курський
Юрій Костик 
Володимир Орлов 



ВИ МОЖЕТЕ  
ПІДТРИМАТИ НАС,  
ЗРОБИВШИ  
БЛАГОДІЙНУ ПОЖЕРТВУ

Отримувач:
Український  
католицький  
університет 
р/рах. 
UA233253650000002600101703741 
в ПАТ«Кредобанк»,  
у м. Львів, 
вул. Сахарова, 80а
ЄДРПОУ 20850999,
МФ0 325365

*  Призначення платежу:  
добровільні пожертвування

УКУ Україна

УКРАЇНСЬКИЙ  
КАТОЛИЦЬКИЙ  
УНІВЕРСИТЕТ 

Відділ розвитку  
вул. Стрийська, 29а
Центр митрополита  
Андрея Шептицького,  
525 кімната
м. Львів, 79011

Тел.: +38 (032) 240-99-40
E-mail: development@ucu.edu.ua

ОБКЛАДИНКА

Горнятко УКУ – чи не єдине, що вціліло з речей, у знищеному 
будинку Руслана Кавацюка, випускника Філософсько-
богословського факультету. Його сім’я будувала родинний дім 
у Гостомелі біля Києва кілька років. Російська армія випалила 
будинок до тла. Дивом улюблене горнятко Руслана, яке багато 
років переїздило з ним з квартири на квартиру, не згоріло.

«Українці мають на прикладі росіян показати світові,  
що зло не може бути безкарним. Бог поклав на нас цю місію –  
поставити росіян на місце. У нас немає іншого вибору», –  
каже Руслан. 

Стоїмо! 

«Пробачте, мамо і науковий керівник, я швиденько», –  
написав у перший день повномасштабного вторгнення росії Максим Осадчук,  
аспірант 2-го року програми «Історія та археологія», менеджер зі зв’язків з громадськістю 
Гуманітарного факультету УКУ, лауреат стипендії ім. Героя України Богдана Сольчаника. 
Фото зроблене 24 лютого на території університетського містечка УКУ.  
Максим від’їжджає на фронт.


