
Ксенія Матусєвіч
Я шукала університет із 
цінностями, близькими до моїх. 
Обрала УКУ — і не шкодую 
абсолютно. Лекції відбуваються 
у такій дуже дружній атмосфері. 
Можна спокійно поговорити з 
викладачем після чи перед 
парою, листуватися з ним. «Будь, 
бо ми Україна», «Візьми і зроби» 
лунає в УКУ дуже часто. 
Відчуваю, що я людина, що мене 
поважають, що я гідна студентка, 
гідна громадянка України. 

Ксеня Стеценко
Навчання на програмі Artes 
Liberales — це неймовірне 
занурення в мережу 
гуманітарних наук, основу яких 
складають культурологія, історія 
та філологія. Мені подобається 
продумане поєднання кожної з 
тем у різних предметах, що 
допомагає краще їх розуміти. До 
речі, спеціальність можна 
вибрати остаточно після 
першого курсу — це гарна нагода 
для студентів, які обережно 
шукають для себе найкращого. 
Тут вони його знайдуть.

Катерина Тарновецька 
В університеті не насаджують 
певних принципів. Ти сам можеш 
обирати те, що тобі подобається. 
Це дуже важливо, бо ми нове 
покоління. Ми вивчаємо 
українську філологію, англійську 
і класичні мови (давньогрецька 
та латина), а на 3 курсі 
вибираємо собі для вивчення 
другу сучасну європейську мову. 
Також можемо обрати в якому 
напрямі хочемо рухатися: 
переклад і міжкультурна 
комунікація чи прикладна 
лінгвістика. 

Марко Климовський
Artes Liberales — це можливість 
отримати найширший спектр 
знань у гуманітаристиці і справді 
зрозуміти, куди найкраще 
рухатись далі. Наші викладачі — 
це найкращі спеціалісти у своїх 
галузях і просто друзі, що є 
рідкістю зараз. Історія, 
культурологія чи філологія — 
кожна з цих програм відкриє 
шлях у майбутнє. Треба лише 
навчитися любити те, що робиш, 
отримувати від цього 
задоволення і бути готовим 
багато працювати.

Ольга Гнаткова
Програма дала можливість 
вибору спеціальності. Для 
мене це стало основним 
критерієм вступу до УКУ, адже, 
вступаючи, я ще не знала, ким 
хочу стати, а тут не було страху 
обрати щось не те. Я йшла 
впевнено на історію, знаючи, 
що для мене відкриті також 
філологія і культурологія. 
Тепер, навчаючись на
філології, я вдячна УКУ за 
можливість ще один рік 
подумати, до чого лежить душа.

Вячеслав Корбут 
До УКУ я мав досвід навчання в 
іншому українському виші. 
Особливого натхнення не 
відчував, але з батьками все 
було узгоджено. Мав би диплом, 
мав би якусь роботу... Але черв 
змарнованого покликання їв би 
мене усе життя.  Якщо ти 
розумієш мій досвід, то, як 
написано в одній старій мудрій 
книзі, вийди з дому твого і йди 
тудм, куди волає покликання 
твоє.  Для мене ця дивовижна 
подорож почалася в УКУ на 
Artes Liberales. 

СТУДЕНТИ ПРО ПРОГРАМУ

СВІДЧИТИ. СЛУЖИТИ. СПІЛКУВАТИСЯ.

ARTES 
LIBERALES

КОНТАКТИ
Гуманітарний факультет

(032) 240-99-45
humaniora@ucu.edu.ua

79026 Львів

Відділ рекрутингу

вул. Козельницька, 2а

Центр Митрополита Андрея Шептицького
вул. Козельницька, 2 
5 поверх, офіс 528
79026 Львів
(097) 015-34-36
vstup@ucu.edu.ua

UCU.EDU.UA
ВІЛЬНА ОСВІТА — 
 ДЛЯ ВІЛЬНИХ ЛЮДЕЙ



ДИСЦИПЛІНИ СПІЛЬНОЇ ТРАЄКТОРІЇ
ARTES LIBERALES

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ

ЛІТО ПІСЛЯ 1 КУРСУ

ДИСЦИПЛІНИ СПІЛЬНОЇ ТРАЄКТОРІЇ
ARTES LIBERALES

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ

ЧОМУ ARTES 
LIBERALES В УКУ ?

*-про умови отримання стипендії  
читайте на сайті  vstup.ucu.edu.ua

КУРС

КУРС

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ ТА СТИПЕНДІЇ*

Актуальну інформацію про вартість навчання на програмі Artes Liberales
дивіться на сайті vstup.ucu.edu.ua. Випускники з високими балами ЗНО 
зможуть претендувати на іменні стипендії від жертводавців, які частково 
покривають вартість навчання на програмі. 

КОНКУРСНІ
ПРЕДМЕТИ

ЗНО

українська мова

історія України

іноземна мова 

СФЕРИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 
ВИПУСКНИКА
Магістерські програми в Україні й за кордоном
Експертні організації з дослідження політичних, соціально-економічних,
історико-культурних і релігійних процесів
Установи культури: музеї, бібліотеки, архіви, культурні центри
Національні та міжнародні культурні й соціальні проекти, пов’язані зі 
збереженням, поширенням і розвитком української мови й культурної 
спадщини
Опрацювання історичних джерел і документів та їх практичне використання 
в музейних, архівних, управлінських справах
Видавничий бізнес, медіа та журналістика: редактор, копірайтер,  
кореспондент, науковий консультант
Ревіталізація занедбаних історичних місць (міських дільниць, поселень, 
історико-культурних заповідників)
Туризм і організація подорожей
Культурна дипломатія: зовнішнє представлення країни, налагодження 
приязних і продуктивних міждержавних зв’язків
Лінгвістичні сервіси: перекладач, спічрайтер, викладач іноземних мов
Фахівець у різних ділянках цифрової гуманітаристики: візуальна історія і 
культура, геоінформаційні системи, комп’ютерна лінгвістика  
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ЛІТНЯ ШКОЛА ІНОЗЕМНИХ МОВ

КРИТИЧНЕ І ТВОРЧЕ МИСЛЕННЯ
ФІЛОСОФСЬКІ ТЕКСТИ
АНГЛІЙСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

СВІТОВІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ
УКРАЇНА: ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА, МЕНТАЛЬНІСТЬ
СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА
БОГ — ЛЮДИНА — СВІТ: ДИСЦИПЛІНИ СВІТОГЛЯДНОГО ЯДРА
АНГЛІЙСЬКА І ЛАТИНСЬКА МОВИ

ДЛЯ ІСТОРИКІВ
ДЛЯ КУЛЬТУРОЛОГІВ
ДЛЯ ФІЛОЛОГІВ

ПРОФЕСІЙНІ ДИСЦИПЛІНИ 

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ

КУРСОВА РОБОТА

ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

КУРС 3

ЛІТО ПІСЛЯ 3 КУРСУ ЛІТНЯ ШКОЛА АРХІВОЗНАВСТВА/МУЗЕЄЗНАВСТВА
(ДЛЯ ІСТОРИКІВ)
ЛІТНЯ ШКОЛА ТУРИЗМУ АБО ЛІТНЯ ШКОЛА 
МУЗЕЄЗНАВСТВА (ДЛЯ КУЛЬТУРОЛОГІВ)
ЛІТНЯ ШКОЛА КОПІРАЙТИНГУ АБО 
ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ШКОЛА (ДЛЯ ФІЛОЛОГІВ)

ЛІТО ПІСЛЯ 2 КУРСУ АРХЕОЛОГІЧНА ПРАКТИКА 
(ДЛЯ ІСТОРИКІВ)
ПРАКТИКА В ІНСТИТУЦІЯХ КУЛЬТУРИ 
(ДЛЯ КУЛЬТУРОЛОГІВ)
ЛІТНЯ ШКОЛА КЛАСИЧНИХ МОВ 
(ДЛЯ ФІЛОЛОГІВ)

ДЛЯ ІСТОРИКІВ
ДЛЯ КУЛЬТУРОЛОГІВ
ДЛЯ ФІЛОЛОГІВ

ПРОФЕСІЙНІ ДИСЦИПЛІНИ 

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ

ПРАКТИКИ 4 КУРСУ

ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

КУРС 4

З ЦИФРОВОЇ ІСТОРІЇ (ДЛЯ ІСТОРИКІВ) 
ШКОЛА КУЛЬТУРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ 
(ДЛЯ КУЛЬТУРОЛОГІВ)
РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧА АБО 
РЕКЛАМО-ІНФОРМАЦІЙНА ПРАКТИКА 
(ДЛЯ ФІЛОЛОГІВ)

ФАХОВІ ДИСЦИПЛІНИ
ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА
ДИСЦИПЛІНИ СПІЛЬНОЇ ТРАЄКТОРІЇ ARTES LIBERALES

ДЛЯ ІСТОРИКІВ
ДЛЯ КУЛЬТУРОЛОГІВ
ДЛЯ ФІЛОЛОГІВ

ПРОФЕСІЙНІ ДИСЦИПЛІНИ 

БАКАЛАВРСЬКА РОБОТА
І ЇЇ ЗАХИСТ

Artes Liberales — це унікальна модель взаємодії  трьох 
гуманітарних спеціальностей («Історія», 
«Культурологія»,  «Філологія») ,  яка дозволяє студентам 
будувати власні міждисциплінарні траєкторії 
навчання, а також засвоювати практичні навички та 
досвід,  необхідні для професійної діяльності .

Інтенсивна навчальна програма дає 
можливість глибоко вивчити іноземні 

мови, історію, літературу, філософські, 
богословські та загальнонаукові 

дисципліни

на загальних знаннях і вміннях, розвитку 
критичного і творчого мислення, 
навичках проектної діяльності і 
розв’язання проблем

Особливий акцент

Якісна гуманітарна освіта

Студенти мають право змінити обрану 
спеціальність після перших двох 
семестрів (в межах моделі Artes 

Liberales), а також користуватися 
ресурсами суміжних програм. 

Дисципліни за вибором студента 
складають 30% навчального плану

Індивідуальні траєкторії навчання

У студентів є можливість мати 
наставника, який допомагає їм 

зорієнтуватися в університетському 
житті, ефективно використовувати  

ресурси університету, уникати кризових 
ситуацій або розв’язувати їх

Академічний наставник

Студенти стають частиною спільноти УКУ, 
зростають духовно і творчо

Середовище

В УКУ студенти мають можливість 
опанувати мови щонайменше на рівні В2, 
брати участь у літніх школах англійської, 
німецької, французької та італійської мов, 
слухати лекції іноземними мовами

Іноземні мови

54 міжнародні двосторонні угоди про 
співпрацю та обмін з університетами у країнах 
Європи, Північної й Південної Америки. 
15 університетів-партнерів для 
студентських обмінів в рамках програми 
Еразмус+ у 2017–2018 р. 

Міжнародна співпраця

МОЖЛИВІСТЬ ЗМІНИТИ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

45% 30% 25%


