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Додаток 13 до Правил прийому до Українського католицького університету в 2022 році 

 

Інформація про освітньо-формаційну програму «Християнська духовність у 

постмодерній добі»: умови зарахування та проживання 

Освітньо-формаційна програма «Християнська духовність у постмодерній добі» (далі - 

Програма, формаційна програма або ФП) є інструментом для формації студентів відповідно 

до місії Університету. Вона реалізовується у приміщеннях Колегіуму УКУ 

(https://collegium.ucu.edu.ua/primishchennia). Метою діяльності ФП є сприяння у здійсненні 

місії УКУ шляхом формування цілісних, відповідальних та духовно зрілих особистостей. 

Завдання Програми реалізовуються через основне гасло нашого університету «Свідчити, 

служити, спілкуватися». Відповідно до нього формаційна програма складається з трьох рівнів: 

1 рівень – спілкування. На цьому рівні особлива увага приділяється вивченню 

загальнолюдських і духовних цінностей УКУ та спільнототворенню шляхом спілкування, 

будування стосунків з іншими студентами й виходу із зони власного комфорту. Цей рівень 

спрямований на студентів 1 курсу бакалаврських та магістерських програм. Тривалість 

першого рівня освітньо-формаційної програми «Християнська духовність у постмодерній 

добі» - один академічний рік. 

2 рівень – служіння. На цьому рівні мотивується здобування навичок лідерства, наголошується 

на волонтерській участі в різноманітних проєктах УКУ та інших суспільних чи церковних 

ініціативах поза межами Університету. Цей рівень можуть проходити студенти 2-4 курсів, які 

завершили перший рівень Програми в К1 та отримали позитивні рекомендації на продовження 

Програми з проживанням у К2. 

3 рівень – свідчення. Цей рівень спрямований на свідчення студентами цінностей УКУ для 

суспільства через поставу власного життя та служіння. Він пов’язаний з реалізацією навичок, 

здобутих під час проходження попередніх рівнів ФП. Оскільки свідчення є зовнішнім виявом 

внутрішнього переконання, то воно вже само собою випливає зі служіння студентів на 2-му 

рівні формації. Однак, воно має стати усвідомленим атрибутом випускників бакалаврських та 

магістерських програм, а також аспірантів УКУ. 

Щоби отримати місце проживання в Колегіумі необхідно пройти конкурсний відбір та 

бути зарахованим на освітньо-формаційну програму «Християнська духовність у 

постмодерній добі». Кількість місць для учасників першого рівня програми не перевищує 250, 

що становить близько половини від усіх першокурсників. 

Для можливості проживання в Колегіумі абітурієнт повинен: 

1) ознайомитися з документами Колегіуму за посиланням http://collegium.ucu.edu.ua/dlia-

vstupnika/dokumenty; 

2) у день подання оригіналів документів у приймальній комісії пройти співбесіду з 

представниками Колегіуму; 

3) заповнити онлайн-анкету встановленого зразка, у якій необхідно написати свою 

мотивацію вступу на Програму. 

Заповнені онлайн-анкети розглядаються адміністрацією Колегіуму. Список студентів, 

які будуть зараховані на участь в освітньо-формаційній програмі та проживання в Колегіумі, 
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публікується на сайтах Колегіуму та приймальної комісії в день опублікування наказу про 

зарахування на навчання - 12 серпня 2022 р. 

Основні критерії відбору для зарахування на участь у ФП: 

1. Розуміння змісту формаційної програми. У чому полягає формаційна програма? Які 

обов’язкові та вибіркові елементи у неї входять? 

2. Ознайомлення з правилами проживання в Колегіумі. Вони стосуються способу 

співжиття та побудови нашої спільноти, активності та участі у подіях Колегіуму, 

режиму доступу до будинків та збереження майна Колегіуму та готовність їх 

дотримуватися. 

3. Мотивація. Оцінюється на співбесіді та за результатами заповнення анкети в якій 

окремим питанням є мотиваційна частина. Кандидат повинен висловити та 

аргументувати своє бажання взяти участь у формаційній програмі.  

При поселенні студентів у Колегіум УКУ укладається договір строком на один 

навчальний рік. Вартість проживання та участі у формаційній програмі затверджується на рік 

та може переглядатися на наступні роки з огляду на економічну ситуацію. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


