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Вперше
    В УКУ відбулася перша на 

пострадянських теренах 
зустріч ректорів католицьких 
університетів Європи.

    На початку 2010 року 
розпочала діяльність 
програма студій для іноземців 
Semester Abroad.

    УКУ відкрив 
Східноєвропейську школу 
медіа-менеджменту – 
перший крок у створенні 
магістерської програми з 
журналістики.

    Перші випускники програми 
МВА Львівської бізнес-школи 
УКУ отримали дипломи.

    В УКУ відкрилася кафедра 
літургійних наук, на базі якої 
діятиме програма ліценціату 
літургійних наук.

    Директор Інституту історії 
Церкви УКУ провів перший 
вебінар УГКЦ
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Великий Канцлер УКУ
Блаженніший Любомир (Гузар)

Ректор
о. Борис Ґудзяк

Перший проректор
Тарас Добко

Проректори

Олег Турій – проректор з наукової роботи

Мирослав Маринович – проректор з питань 
призначення та місії університету

о. Богдан Прах – проректор із зовнішніх зв’язків

Володимир Турчиновський – проректор зі 
стратегічного планування

Сенат

Владика Ігор (Возьняк), Архієпископ Львівський
Іван Гевко, адвокат, колишній віце-президент 
американської державної корпорації «Виклики 
тисячоліття» (Millennium Challenge Corporation),  
м. Вашингтон
Лілія Гриневич, колишній начальник Головного 
управління освіти і науки м. Києва
о. Борис Ґудзяк, ректор УКУ
Рафал Дуткевич, президент м. Вроцлава
Юрій Логуш, голова правління «Крафт Фудз Україна», 
м. Київ
Ярослав Рущишин, генеральний директор ВАТ 
«Троттола», м. Львів
Тамара Смовженко, ректор Університету банківської 
справи НБУ, м. Київ
Олег Турій, проректор з наукової роботи, завідувач 
кафедри церковної історії УКУ
Владика Володимир (Ющак), єпископ Вроцлавсько-
Ґданський

У 2010 році УКУ налагодив тісніші зв’язки з українською 
громадою в Австралії. Теплий прийом у цій країні 
представникам Університету організував владика 
Петро Стасюк.

Місія
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.

ФОТО НА ОБКЛАДИНЦІ:

(вгорі) Студенти УКУ під час хресної ходи вулицями Львова 
на честь 20-ліття виходу УГКЦ з підпілля.

(посередині) Східноєвропейська школа медіа-менеджменту 
УКУ – перший крок до відкриття в Університеті магістерської 
програми з журналістики.

(внизу) Проректор УКУ Мирослав Маринович презентує 
громадськості шеститомне зібрання своїх творів, видане у 
Видавництві УКУ.



Дорогі друзі!

Сьогодні на УКУ звертають свою увагу як доброзичливці, які вбачають у ньому джерело 
духовної, інтелектуальної віднови України, так і опоненти, які усвідомлюють загрозу для 
реалізації своїх негідних планів і намірів. Це стало очевиднішим зі змінами, що відбува-
ються в українському суспільстві та політикумі впродовж останнього року. 

Мається на увазі насамперед візит в УКУ співробітника Служби безпеки України навесні 
цього року, що став випробуванням, яке Університет пройшов із гідністю. Цей візит зму-
сив не лише українську, а й світову громадськість вголос заговорити про намагання влади 
обмежити громадянські й академічні права українців. Явищами того самого рівня були 
й нове призначення на посаду Міністра освіти і науки України, скасування вимоги щодо 
знання української мови науковцями та репресії щодо «незручних» для влади вчених. УКУ, 
в стінах якого постійно живе пам’ять про те, як попередні покоління українців захищали 
свою свободу й віру, часто жертвуючи за це навіть власним життям, не міг залишатися 
осторонь і відкрито заявив про свою незгоду з такими тенденціями.

Змогу формувати фахівців із активною громадянською позицією нам дає, зокрема, й наро-
щування навчальної та наукової бази. Отож, окрім уже чинних факультетів та навчальних 
програм, 2009 року ми започаткували сертифікатну програму з біоетики, Східноєвропей-
ську школу медіа-менеджменту, програму дослідження сучасної історії України; готуємося 
до набору студентів на магістерську програму з журналістики.

Доступ до глибшого пізнання літургійних практик Церкви та богослов’я отримали особи 
з вадами слуху, для яких було вперше в Україні відкрито курси жестової мови в літургій-
ному контексті; почала діяльність дяківсько-реґентська програма. Університет здобуває 
статус всеукраїнського, зроблено й перші кроки до міжнародного визнання. Зокрема, 2009 
року запрацювала програма для закордонних студентів Study Abroad.

Поряд із фаховим вишколом, для нас не менш важливим є те, щоб студенти, випускники, 
викладачі жили згідно з тими християнськими принципами, дотримання яких сподіва-
ються від інших. Саме це було темою для обговорення на Генеральній асамблеї Федерації 
католицьких університетів Європи, яка відбулася в УКУ в травні 2010 р. Вперше на по-
страдянських теренах було представлено діяльність понад 30 знаних у світі католицьких 
освітніх закладів. Наш Університет поділився власним досвідом боротьби за визнання 
богослов’я, яка цьогоріч остаточно увінчалася успіхом: відтепер не лише навчальні, а й 
вищі наукові ступені з богослов’я можна безперешкодно здобувати і в Україні.

Усе це було б неможливим без молитовної та фінансової підтримки наших щедрих жерт-
водавців, багато з яких допомагають університетові впродовж усіх 15 років із часу його 
відновлення у Львові. Свою пошану спільнота УКУ, окрім безнастанної молитви у їх намі-
ренні, висловила цього року в особливий спосіб: було відкрито Таблицю жертводавців, на 
якій вдячно згадано імена усіх найбільших доброчинців як із-за кордону, так і з України.

Як бачимо, УКУ отримує щораз більші виклики, проте й довіра до нас як в Україні, так і 
за кордоном зростає. У цьому становищі нашу надію покладаємо на Господа, а Вам – усім, 
хто є друзями та прихильниками нашого Університету, – від щирого серця бажаємо Його 
благословення.

Слово ректора
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о. д-р Борис Ґудзяк,
ректор
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Поглиблюємо співпрацю Церкви та суспільства

На захисті цінностей 
громадянського 
суспільства в Україні

2009 року спільнота УКУ разом із численними 
вірними нашої Церкви з різних регіонів України 
вшанувала 20-ту річницю виходу УГКЦ з підпілля. 
У рамках урочистостей було організовано наукову 
конференцію та виставку «До Світла Воскресіння 
крізь терни катакомб» за матеріалами Інституту 
історії Церкви, присвячену цій знаменній події. 
Також відбулася молитовна хода вулицями Львова.

Факт легалізації УГКЦ 20 років тому має для УКУ особливий сенс, адже саме з виходом із підпілля розпо-
чалося  відновлення Львівської Богословської Академії (пізніше – Українського Католицького Університету) 
в Україні. Мало того, Університет у прямому значенні постав із досвіду Церкви-мучениці. Заснування УКУ в 
Римі, з якого вийшли молоді душпастирі та науковці – організатори УКУ у Львові, ініціював страдник за віру 
Патріарх Йосиф Сліпий. Багато мучеників за віру Христову були випускниками Львівської Богословської Ака-
демії у Львові. Лептою вдячності їм, яка твориться в УКУ увесь час від його відновлення, є численні наукові, 
навчальні, духовно-пасторальні, будівельні проекти.

2010 рік став для України загалом і для 
українського академічного середовища 
зокрема роком випробувань. Можна 
сказати, що було започатковано 
процеси маргіналізації української 
освіти і культури. Одним із основних 
осередків опонування цим негативним 
тенденціям став Український 
Католицький Університет.
Це не залишилося непоміченим: у травні 
2010 року УКУ опиняється в центрі уваги 
суспільства – внаслідок відвідин університе-
ту представником Служби безпеки України. 
Наступного дня світові й українські ЗМІ опу-
блікували Меморандум ректора УКУ, де про-
голошено принципову незгоду з тиском СБУ 
на УКУ та інші освітні й громадські установи. 
9 серпня 2010 року оприлюднено Заяву УКУ з 
приводу Постанови № 642 Кабінету Міністрів 
України від 28 липня 2010 року «Про внесення 
змін до Положення про підготовку науково-
педагогічних і наукових кадрів». У Заяві ви-

словлено рішучу незгоду з тим, що Постанова 
фактично сприяє обмеженню або й витіснен-
ню української мови з наукової сфери.
Ці та інші акції УКУ, спрямовані на захист 
академічних свобод та принципів грома-
дянського суспільства, знаходять широкий 
відгук в українському суспільстві й став-
лять Університет на передових позиціях 
захисту України й українськості в найшир-
шому розумінні цих понять.

Разом із іншими 
студентськими 

спільнотами Львова  
та України студенти 
УКУ активно беруть 

участь в акціях 
захисту суспільних  

та академічних 
цінностей
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Коло друзів УКУ  
в Україні зростає

Щедра лепта  
від парафій УГКЦ
Щороку на початку вересня, згідно з 
рішенням Синоду єпископів, в нашій 
Церкві відбувається всецерковна збірка на 
підтримку УКУ. 2009 року на парафіях УГКЦ 
в Україні було зібрано понад 207 тис. грн. 
Спільнота Університету щиро вдячна 
кожному, хто брав участь у збірці. 
Окрема наша подяка – вірним Донецько-
Харківського та Одесько-Кримського 
екзархатів, які, незважаючи на те, що 
їхні парафії самі потребують підтримки, 
долучилися своєю лептою.

«Перелаз’» зібрав дари для 
молодих талантів
Близько 230 тисяч гривень одержав УКУ із 
благодійних пожертв провідних представ-
ників ділових, інтелектуальних, мистецьких 
кіл Західної України, що стали учасниками 
ІІІ благодійного фольк-балю «Перелаз’». Усі 
кошти пішли в Стипендійний фонд імені 
Митрополита Андрея Шептицького, який 
було засновано в Університеті 2008 року, щоби 
допомагати талановитим малозабезпеченим 
студентам здобувати добру освіту в безкоруп-
ційному середовищі.
Для благодійників «Перелаз’» став також наго-
дою заснувати шість річних, одну піврічну, три 
квартальні стипендії та три стипендії літнього 
семестру. Ярослав Хариш, учасник Львів-
ського кола приятелів УКУ й фундатор річної 
стипендії пам’яті Івана Хариша, вважає: «Ми 
маємо велику честь приєднатися до шляхетної 
справи благодійництва... Тільки безкорисливо 
творячи добро, можемо осягнути щастя і для 
себе, і для своїх близьких, і для всього україн-
ського народу».

Благодійний бенкет:  
еліта сьогодення допомагає 
еліті майбутнього
920 тисяч гривень зібрав на потреби Україн-
ського Католицького Університету ІІ Благодій-
ний бенкет на підтримку УКУ. Участь у заході 
взяли близько 180 бізнесменів, громадських 
діячів, представників дипломатичних та 
академічних кіл, небайдужих до майбутнього 
України та її молодого покоління. Почесними 
гостями стали Глава УГКЦ, Блаженніший Лю-
бомир Кардинал Гузар, Апостольський нунцій 
в Україні Архієпископ Іван Юрковіч, голова 
Наглядової ради Міжнародного благодійного 
фонду «Україна-3000» Катерина Ющенко, Над-
звичайний і Повноважний посол Австрійської 
Республіки в Україні Йозеф-Маркус Вукетич.
Упродовж вечора тривав «тихий» аукціон, 
лоти для якого надали відомі художники, 
скульптори, майстри прикладного мистецтва 
та інші доброзичливці Університету. Аукціон 
зібрав 42 тисячі доларів. Ще однією можли-
вістю долучитися до друзів УКУ була добро-
чинна лотерея.

На фольк-балі «Перелаз’» 
доброчинці УКУ заснували 
для студентів кілька нових 
стипендій

УКУ вшановує своїх 
доброчинців

У стінах філософсько-богословського факультету від-
крили й посвятили Таблицю вдячності жертводавцям 
Українського Католицького Університету. На Таблиці 
зазначено всіх благодійників, що від початків допома-
гали Університетові розвиватися й працювати.
Приклад теперішніх жертводавців є заохоченням для 
того, «щоб ця культура щедрості, ктиторства, харитатив-
ної праці повторювалася, відновлювалася, поширювала-
ся», – сказав, виголошуючи від імені УКУ щиру подяку 
за щедрість і довіру ректор о. д-р Борис Ґудзяк. Він на-
голосив на тому, що плоди цієї щедрості можна побачити 
в добре вишколених студентах, нових книжках і дослід-
ницьких проектах та жертовному соціальному служінні 
університетської спільноти.

Відкриття Таблиці вшанували своєю присутністю 
почесні гості з України та діаспори. Гарну традицію 
підтримки вони продовжили і на самих урочистостях. 
Від імені Українсько-американської федеральної креди-
тової кооперативи «Самопоміч» з Нью-Йорка 25 тисяч 
доларів Університетові передав пан Любомир Зєлик, го-
лова Ради директорів цієї організації. 10 тисяч доларів 
від імені Чиказької дирекції «Самопомочі» подарувала 
пані Ореста Фединяк.
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Міжнародний контекст

Інші почесні гості УКУ:

Український Католицький 
Університет відвідав президент 

Конференції католицьких 
єпископів Італії, Архієпископ-

Митрополит Генуї Кардинал 
Анджело Баньяско.

У травні 2010 року УКУ 
став першим в Україні 
навчальним закладом, що 
приймав у себе Генераль-
ну асамблею Федерації 
католицьких університетів 
Європи (FUCE). Понад 30 
ректорів, віце-ректорів, 
керівників міжнародних 
відділів католицьких 
університетів Франції, 
Бельгії, Польщі, Португа-
лії, Іспанії, Словаччини, 

Лівану обговорили тему 
«Як сучасний католицький 
університет сприяє гума-
нізації суспільства через 
свою місію навчання, на-
укового пошуку та суспіль-
ного служіння». Асамблея 
також обрала новий склад 
Надзірної ради FUCE, в 
тому числі президента й 
віце-президента.  
Федерація католицьких 
університетів Європи є 

регіональною складовою 
Міжнародної асоціації 
католицьких універси-
тетів (FIUC). Український 
Католицький Університет 

входить до складу обох 
організацій від 2003 року, 
де представляє не лише 
Україну, а й увесь східно-
європейський регіон.

Генеральна асамблея 
Федерації католицьких 
університетів Європи

  Теодор Едгар Кардинал 
Маккарик,у минулому – Архіє-
пископ Вашингтона 

  Владика Святослав Шевчук, 
єпископ-помічник єпархії Покро-
ву Пресвятої Богородиці УГКЦ в 
Аргентині 

  Надзвичайний і повноважний 
Посол США в Україні Джон Теффт

  Надзвичайний і повноважний 
Посол Франції в Україні  Жак Фор

  о. Арнальдо Панґрацці, профе-
сор Папської академії «Pro Vita» 
(Рим, Італія) 

  о. Ганс Цолнер, професор 
Інституту психології Папського 
Григоріанського університету 
(Рим, Італія) 

  Професор Оля Гнатюк, 
перший радник Посольства 
Республіки Польща в Україні 

  Надія Яцик, фундаторка 
канадсько-української 
Програми дослідження 
сучасної історії України 
імені Петра Яцика 

  Делегація з Пряшівського 
університету (Словаччина): 
декан богословського 
факультету професор 
доктор Петер Штурак і 
віце-декан доктор Ярослав 
Цораніч

  Делегація викладачів та 
студентів з Південного 
федерального університету 
в Ростові-на-Дону (Росія)

У своїй діяльності УКУ намагається не обме жу-
ватися теренами України. Представники й цілі 
структурні підрозділи Університету активно 
ангажуються у різноманітні академічні та наукові 
заходи міжнародного масштабу.

    Львівська бізнес-школа УКУ (LvBS) в січні 2010 року 
стала частиною CEEMAN (Центрально- та східноєв-
ропейської асоціації розвитку менеджменту) – гло-
бальної мережі установ, зацікавлених у підвищен-
ні якості освіти та інноваціях у сфері управління.

    Відбувся перший візит ректора й кількох 
представників УКУ до Австралії. Підсумком стали 
тісніші контакти з українськими громадами, а 
також перші кроки до співпраці з Австралійським 
католицьким університетом.

    Ректор УКУ о. Борис Ґудзяк узяв участь в науковій кон-
ференції в Мадриді про священство з доповіддю «Бла-
женний отець Омелян Ковч: священномученик східної 
традиції» та в зустрічі Надзірної Ради FIUC в Японії.

    Декан ФБФ о. д-р Ігор Бойко представляв УКУ на ХVI 
Генеральній асамблеї Папської академії «Pro Vita».

    Проректор УКУ Мирослав Маринович провів для 
українців Лондона (Великобританія) лекцію з історії 
підпільної УГКЦ.

УКУ на міжнародній 
освітній арені
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Богослов’я в дії

На фаховому рівні передавати Боже Слово особам, що позбавлені змо-
ги чути, – такою є місія перших шістнадцяти випускників інтенсив-
них курсів жестової мови та культури глухої людини, які влітку 2010 
року отримали сертифікати про набуті знання та навики. Під про-
водом Архієпископа Львівського Ігоря Возьняка ці курси, викладати 
на яких були запрошені найкращі фахівці з усієї України, організував 
у спів праці з УКУ Центр душпастирства осіб із вадами слуху «Надія» 
(УГКЦ). Навчальна програма містила модулі, семінари, гостьові лекції 
та літні школи, що давали змогу опанувати жестову мову, пізнати її 
культурологічні аспекти та специфіку психології осіб із вадами слуху.

Боже Слово 
для осіб із вадами слуху

ОТЕЦЬ ОЛЕГ ЗАПОЧАТКУВАВ ПРОГРАМУ  
ЖЕСТОВОЇ МОВИ ДЛЯ ОСІБ ІЗ ВАДАМИ СЛУХУ. 

  Наше завдання не лише в тому, щоб студенти 
отримали знання чи навики від найкваліфікованіших 
викладачів із тих, які сьогодні працюють в Україні, – роз-
повідає о. Олег Лазуркевич. – Може, навіть важливіше 
– створити середовище осіб, які вже працюють або хочуть 
працювати в душпастирстві для глухих як в УГКЦ, так і в 
інших Церквах України».

Отець Олег 
Лазуркевич, 

випускник УКУ та Львівської 
духовної семінарії Святого 

Духа, голова Центру 
душпастирства осіб із 

вадами слуху УГКЦ. 

Богослов’я визнано  
в Україні наукою
Згідно з наказом № 273 Вищої атес-
таційної комісії України, 15 травня 
2010 року богослов’я було внесене до 
Переліку спеціальностей, за якими 
проводяться захист дисертацій на 
здобуття наукових ступенів кандида-
та наук і доктора наук, присудження 
наукових ступенів і присвоєння 
вчених звань. Завершився процес ви-
знання богослов’я в Україні, левову 
частку в який внесли викладачі та 
студенти богослов’я УКУ – своєю 
щоденною працею, участю в робо-
чих групах з розробки державних 
стандартів богословської освіти та з 

підготовки інших матеріалів на за-
мовлення державних органів управ-
ління освітою.
Це рішення великої ваги, адже умож-
ливлює відкриття в українських уні-
верситетах аспірантури й докторан-
тури зі спеціальності «Богослов’я», а 
отже створення повноцінного циклу 
освітньої та наукової богословської 
підготовки в Україні. Крім того, вчені 
з науковими ступенями з богослов’я, 
здобутими за кордоном, отримують 
можливість для нострифікації їхніх 
наукових ступенів за спеціальністю 
«Богослов’я».

Ліценціат 
літургійних наук
Програма ліценціату літургійних наук, 
започаткована в УКУ 2010 року, пропонує 
тим, хто має основну й загальну підготовку 
у східному католицькому богослов’ї, по-
глиблене пізнання літургійної спадщини 
візантійської традиції, особливо тисячоліт-
ньої традиції Київської Церкви. Ліценціат 
дає змогу детальніше пізнати історію роз-
витку візантійсько-київської традиції та 
її богословський зміст. Закінчивши студії 
на програмі, богослови, душпастирі й 
катехити зможуть у різних ділянках свого 
служіння професійно сприяти тому, щоб 
літургійне життя відновилось як джерело 
духовної сили й натхнення.

У рамках всесвітнього Тижня молитов за єдність християн в УКУ відбулася 
міжконфесійна молитовна зустріч. Спільний Молебень організував Інститут 
екуменічних студій УКУ в партнерстві з Комісією УГКЦ для сприяння єдності 
між християнами. Участь у зустрічі взяли ректор УКУ о. д-р Борис Ґудзяк, що 
представляв Українську Греко-Католицьку Церкву, о. д-р Олександр Бішко 
від Римо-Католицької Церкви в Україні, настоятель львівського кафедраль-
ного собору Успіння Пресвятої Богородиці Вірменської Апостольської Церк-
ви о. Тадеос  Ґеворґян, єпископ Церкви християн віри євангельської України 
Василь Боєчко, представники християнських молодіжних спільнот.
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Трансформуючи суспільство

Тематичні катехизаційні зустрічі

«Київські лекції УКУ»

Упродовж жовтня-грудня 2009 
року духовно-пасторальний відділ 
УКУ проводив в університетському 
храмі Блаженних мучеників УГКЦ 
тематичні катехизаційні зустрічі. 
Священики, що є духівниками в 
УКУ, знайомили парафіян храму – 
мешканців довколишніх районів 

– із визначними постатями УГКЦ 
ХХ ст. та історією підпілля УГКЦ; 
роз’яснювали численні питання 
літургійного життя, висвітлювали 
думку Церкви з актуальних біо-
етичних проблем. Особливу увагу 
було присвячено темі християн-
ського способу життя в ХХІ ст.

У рамках нового проекту «Київські 
лекції УКУ» представники Універ-
ситету провели в столиці України 
кілька відкритих зустрічей. Зокрема, 
ректор УКУ о. д-р Борис Ґудзяк на 
запрошення Міжнародного інститу-
ту менеджменту прочитав лекцію на 
тему «Духовні виклики сьогодення: 
Чи можна бути християнином у 
XXI столітті?». Тематику прогресу 

біомедичних наук у ХХ ст. та етич-
них відповідей на сучасні питання 
біоетики представив під час двох 
лекцій у Києві о. д-р Ігор Бойко, 
декан філософсько-богословського 
факультету УКУ. А проблему іден-
тичності «традиційних» Церков у 
сучасній Україні змогли обговорити 
учасники лекції д-ра Олега Турія, 
проректора УКУ з наукової роботи.

Науково-практична конференція  
«Зцілення ран минулого» в рамках  
ІІ Екуменічного соціального Тижня, 
що його у співпраці з міською владою 
Львова другий рік поспіль органі-
зував Інститут екуменічних студій 
УКУ, відбулася у жовтні 2009 року. 
Учасники конференції говорили про 
роль християнських Церков у процесі 
примирення поколінь. А також про те, 
де шукати шляхи співпраці задля еку-
менічного порозуміння, як подолати 
ментальні стереотипи і як протистояти 
складним викликам сучасності.

Перші випускники Львівської бізнес-школи УКУ
Дипломи Львівської 
бізнес-школи Українського 
Католицького Університету 
отримали перші випускники 
програми Key Executive MBA, 
заснованої два роки тому. 
Вітаючи їх, сенатор УКУ Іван 
Гевко наголосив на важливості 
моральних та духовних 
аспектів ведення бізнесу, які 
обговорюються під час навчання 
в LvBS та УКУ, оскільки саме 
завдяки їм може існувати та 
ефективно діяти незалежна 
економіка. Завданням перших 
випускників є зробити перші 
кроки у реформуванні наявної 
в Україні культури корупції, 
почавши з себе, зі своєї компанії, 
і подавши цим добрий приклад 
іншим підприємцям.
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Щедра підтримка Фундації Антоновичів
П’ятеро найкращих студентів УКУ – Христина Михалюк, 
Оксана Смеречанська, Наталя Федишин, Ірина Папа та 
Оксана Лотоцька – отримали 2010 року фінансову підтрим-
ку Міжнародної фундації Тетяни та Омеляна Антоновичів. 
Перший з двох стипендійних фондів, що їх Фундація засну-
вала в УКУ, складає 75 тис. дол. і був започаткований 2008 
року. На основі відсотків з нього створено стипендійну про-
граму, яка дає змогу щороку покрити повну річну вартість 
навчання одного студента. Фундація щорічно надає додат-
кові кошти для виплати в рамках стипендійної програми, 

щоб не обмежуватися тільки однією особою.  
2010 року ця додаткова пожертва становила 10 тис. амер. 
дол., що разом з іншими коштами дало  змогу оплатити на-
званим студентам навчання в УКУ наступного року. Другий 
фонд  започаткований 2009 року, щоб підтримати працю 
студентів із сиротами. 2010-го Фундація зробила щедру 
пожертву розміром 30 тис. дол. Таким чином нині фонд 
складає 40 тис. дол. Важливо, що ці кошти допомагають в 
організації роботи зі сиротами студентам, які є волонтерами 
в такій праці й не отримують за неї грошової винагороди.

Програма управління непри-
бутковими організаціями УКУ за  
участі Фундації  імені князів-бла-
годійників Острозьких та фінан-
сової підтримки Фонду імені Ч. С. 
Мотта здійснює проект «Розвиток 
корпоративної соціальної відпові-
дальності в Україні». Метою про-
екту є збільшувати можливості 
місцевих благодійників, заохочу-
вати до індивідуальних пожертв, 
сприяти створенню прийнятних 
легальних фінансових умов, які 
стимулюватимуть благодійництво 
в неприбутковому середовищі, а 
також розробити рекомендації 
для українських благодійних орга-
нізацій щодо створення системи 
співпраці з бізнесом. Одним із 

доробків проекту є соціологічне 
дослідження «Стан та тенден-
ції соціальної відповідальності 
бізнесу на Львівщині», яке про-
водилося упродовж січня-лютого 
2010 року і результати якого було 
презентовано громадськості та 
ЗМІ в рамках зустрічі на тему «Чи 
є соціальна відповідальність на 
Львівщині?».

Дбаючи про соціальну 
відповідальність

Вишкіл студентських капеланів та 
студентів вищих навчальних закладів 
з різних міст України організували 
тренери Центру мирянського лідерства 
УКУ у співпраці з Патріаршою комісією 
у справах молоді УГКЦ.
Головною ідеєю тренінгової програми 
було навчити учасників, як співпрацю-
вати з людьми в різних середовищах, 
розвинути навички роботи в команді 
через ефективне спілкування, прищепи-
ти вміння застосовувати інтерактивні 
методики у праці з групою. За результа-
тами тренінгу створилася певна команда 
студентського капеланства, в рамках 
якої люди, що працюють у цій сфері, 
зможуть  і надалі підтримувати контак-
ти, ділитися досвідом, вчитися, допома-
гати одне одному в праці з українським 
студентством.

Вишкіл студентських 
капеланів

«Це великий акт віри всього проводу УКУ та особисто 
ректора о. д-ра Бориса Ґудзяка, адже вони починали цю 
справу з нуля. Те, що вона продовжується, що він зміг за-
лучити і об’єднати навколо будівництва зусилля стількох 
людей, – це дія Божого Провидіння», – сказав на по-
свяченні землі під університетське містечко УКУ, першу 
чергу якого планують побудувати протягом найближчих 
п’яти років Преосвященний владика Діонізій Ляхович, 
Апостольський візитатор для українців греко-католиків 
Італії та Іспанії. Творення архітектурних проектів УКУ, 

зокрема університетського містечка, має на меті задіяти 
нові засоби комунікації Університету з міською громадою 
і загалом українським суспільством, вважає ректор УКУ 
о. д-р Борис Ґудзяк. За його словами, ХХ століття поро-
дило фрагментарність суспільної та особистої свідомості, 
глибоку взаємну недовіру всередині суспільства. Пропону-
ючи Львову й Україні архітектурний проект за найвищими 
світовими стандартами, Університет звертається до них із 
запрошенням до поглибленого спілкування, яке стане спро-
бою подолати цю суспільну недовіру та розчленованість.

Університетське містечко:  
шукаючи нові засоби 
комунікації в суспільстві

Чин посвячення землі під майбутнє 
університетське містечко УКУ 

очолив Преосвященний владика 
Діонізій Ляхович, Апостольський 

візитатор для українців греко-
католиків Італії та Іспанії
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Академічне життя

Загальні  
науково-практичні заходи

  Презентація Програми академічних обмінів імені 
Фулбрайта в УКУ

  Зустріч із головою ради ЛОО Українського товари-
ства охорони пам’яток історії та культури Андрієм 
Салюком «Збереження історико-архітектурної 
спадщини Львова і виклики Євро-2012»

  Майстер-клас відомого журналіста Вахтанга Кіпі-
ані «Новітня українська журналістика (1986-2009), 
етапи її становлення і основні характеристики»

  Презентація Стипендійних програм DAAD 
(Німецької служби академічних обмінів) для на-
вчання та науково-дослідної роботи в Німеччині

  Відкритий семінар «Вибори-2010: цінності, за які 
боремося; ідеали, до яких прагнемо»

  ІІ круглий стіл із проблематики душпастирювання 
глухих «Глуха людина і Церква» (досвід Канади), 
УКУ спільно з Центром душпастирства осіб з 
вадами слуху «Надія» УГКЦ

  Круглий стіл «Покращення інвестиційної при-
вабливості бізнесу в Україні через спрощення 
регуляторного середовища». Організував Комітет 
підприємців Львівщини за підтримки УКУ

  Відкрита лекція голови Комітету Верховної Ради 
України з питань національної безпеки і оборони 
Анатолія Гриценка на тему «Інтереси людини і 
держави: пошук балансу в сучасному суспільстві»

  Цикл лекцій про психологію, духовність та релігію 
професора Папського Григоріанського університе-
ту (Рим, Італія) о. д-ра Ганса Цолнера

  Зустріч-дискусія з Миколою Рябчуком на тему 
«Масова та елітарна культура – досвід України» у 
рамках студентського проекту «Культурна КухНя»

Інститут літургійних наук
  VI Міжнародна наукова конференція «Літургія і 

літургійний спів візантійського обряду в історич-
ному розвитку» (до 10-ліття Інституту)

  Науковий семінар «Біля джерел слов’янської 
гимнографії»

  Науковий семінар «Апокрифи в дослідженнях 
Івана Франка»

Інститут релігії  
та суспільства

  Міжнародний міжрелігійний молодіжний семі-
нар «Ковчег-2010»

  Зустріч-семінар з президентом Української 
асоціації релігійної свободи Віктором Єленським 
«Глобальні тенденції релігійного розвитку на по-
чатку ХХІ століття»

  ХIIІ Всеукраїнська конференція для студентів і 
молодих науковців «Зцілення ран минулого крізь 
призму релігійного досвіду»

  Семінар «Поміж II та III світом, або Голос Церкви 
та українські реалії»

  Круглий стіл «Пам’ять про Другу світову війну»
  Круглий стіл «Солідарність у бідності»

Катехитично-педагогічний 
інститут

  ІІ міжнародна науково-практична конференція 
«Святе Письмо в катехизі, духовності та культурі 
України»

  Біблійний семінар «Тлумачення Святого Письма  
у Церкві й літургійне проголошення Божого 
Слова»

  Навчально-методичний семінар «Використання 
методів зображувальної діяльності з дітьми до-
шкільного та молодшого шкільного віку під час 
катехизації»

  Науково-практичний семінар «Спеціальна 
катехитика: катехизація осіб з особливими 
розумовими потребами»

  Науково-практичний семінар «Святе Письмо та 
активні методи в катехизації: Декалог, головні 
гріхи та протилежні до них чесноти».

Інститут екуменічних студій
  ІІ Екуменічний соціальний тиждень 
  Науково-практична конференція «Зцілення ран 

минулого»
  Відкриті семінари, присвячені темі оцінювання 

(«евалюації»). Доповідач: П’єр Анготі (Франція)
  Круглий стіл «Про минуле заради майбутнього: 

історична правда про радянську добу»
  II Всеукраїнський конкурс «Репортери надії в 

Україні»

Інститут родини  
та подружнього життя

  Курс лекцій «Проблематика сімейного життя: 
християнський погляд»

  «Хресна дорога ненародженої дитини»
  Молитовно-просвітницька акція «Святий 

Миколай для ненароджених»
  Курси з методу розпізнавання плідності
  Мистецько-просвітницька акція «Діти за життя»

Інститут історії Церкви
  Наукова конференція з нагоди 20-ї річниці виходу 

УГКЦ з підпілля
  Виставка «До Світла Воскресіння крізь терни 

катакомб»
  Презентація німецькомовної монографії о. Андрія 

Михалейка «“Per aspera ad astra”». Ідея єдності 
Церков у богословських і пастирських творах Йо-
сифа Сліпого (1892-1984). Історичне дослідження», 
спільно з кафедрою церковної історії

Центр духовної підтримки 
осіб з особливими потребами 
«Емаус» при УКУ

  «Тиждень творчості людей з особливими по-
требами у Львові»: проведено понад 30 різнома-
нітних заходів

  Семінар «Світ почуттів: зрозумій свою дитину» 
для батьків, які мають дітей з особливими по-
требами.

  Духовно-формаційний курс для молоді «Духо-
вність внутрішньої убогості»

  Презентаційна зустріч «Кожній дитині потрібна 
родина»

Центр сучасних іноземних 
мов УКУ

  ІХ Міжнародний тиждень італійської мови та 
культури

  Проект «Ukrainian Catholic University’s 
ENGLISHonly CLUB»

  Проект «Deutsch an der Universitat»

Гуманітарний факультет
  Міжнародна наукова конференція «Митрополит 

Андрей Шептицький (1865-1944): єрарх – пастир 
– пророк»

  Міждисциплінарний семінар «Обрії науки»

Одним із численних 
наукових заходів УКУ 
стала Міжнародна 
наукова конференція 
«Митрополит Андрей 
Шептицький (1865–1944): 
єрарх – пастир – пророк»
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Від минулого 
до сьогодення

Міжнародна 
конференція зібрала 
в УКУ провідних 
патрологів світу
Близько 30 патрологів із багатьох 
країн світу взяли участь у Між-
народній науковій патристичній 
конференції на тему «Образ до-
сконалого християнина в свято-
отцівській спадщині». Учасники 
обговорили бачення досконалого 
християнина у творах християн-
ських авторів грецької, латинської 
та сирійської традицій. На за-
кінчення конференції з ініціативи 
Інституту релігії та суспільства від-
бувся Круглий стіл, під час якого 
було розглянуто проект перекладу 
давніх текстів, що стосуються со-
ціального вчення Отців Церкви.

«Пам’ять про  
Другу світову війну»
Круглий стіл на таку тему відбувся 
в Українському Католицькому 
Університеті з ініціативи Комісії 
«Справедливість і мир» УГКЦ й 
Інституту релігії та суспільства 
УКУ. Учасники Круглого столу 
подискутували навколо понять 
«історичної пам’яті» та «великого 
історичного міфу», а також мож-
ливості примирення українців, що 
брали участь у Другій світовій війні 
по різні боки барикад – між собою 
та з іншими народами. Зокрема, на 
думку Ярослава Грицака, історична 
пам’ять є сумішшю правди, напів-
правди та брехні, тому не варто 
ідею примирення будувати на 
суспільній пам’яті, краще говорити 
про складнощі особистої пам’яті 
кожної окремої людини. Міф 
героїчної війни в самій своїй суті, 
вважає історик, є небезпечною 
отрутою, бо він робить її красивою 
і спонукає наступні покоління до 
повторення помилок своїх попере-
дників. З цією тезою погоджується 
Василь Расевич, наголошуючи на 
тому, що цей міф «нівелює людське 
страждання, заступаючи його 
героїзмом», а це неприпустимо з 
погляду моралі та етики.

Кафедра філософії
  Відкрита лекція публіциста Миколи Рябчука на тему 

«(Без)відповідальність інтелектуалів у (дис)функціо-
нальному суспільстві: суб’єктивні рефлексії»

Кафедра педагогіки
  Відкриті лекції д-ра Олександра Даніва на теми 

«Стрес і його негативний вплив на здоров’я», 
«Психічні розлади і самогубство»,  
«Наркотична залежність і шляхи її подолання»

Кафедра класичних, 
візантійських та 
середньовічних студій 

  Історико-філологічні семінари на теми:
 «Як ми пишемо історію: штрихи до сучасної укра-
їнської історіографії (2000- 2010 рр.)»
«Дистихи Катона» в перекладі Андрія Содомори
 «“Уклад студій Товариства Ісусового” (Ratio 
studiorum Societatis Iesu) у світлі педагогіки, 
історії, філології», спільно з Інститутом історії 
Церкви та кафедрою педагогіки
 «Альд Мануцій та його друкарня»
«Апокрифи в дослідженнях Івана Франка»

Кафедра нової та новітньої 
історії України

  Семінар «Християнський універсалізм та націо-
налізм: Греко-Католицька Церква та український 
націоналістичний рух», спільно з кафедрою 
церковної історії

Кафедра світової історії 
нового та новітнього часу

  Відкрита лекція на тему «Країни Сходу у політиці 
Західної Європи та США: колоніалізм, неоколоні-
алізм, вибір шляхів розвитку»

Кафедра богослов’я
  Відкритий семінар на тему «Поглиблення 

розуміння Милосердя. Вивчення юдео-
самарянських стосунків в часах Ісуса»

  Треті патристичні читання на тему «Св. Йоан 
Златоуст: «Гомілії на Послання до римлян: 21»», 
разом з Інститутом релігії та суспільства

Кафедра літургійних наук
  Науковий ліценціатський семінар «Пошук 

традиції: порівняльний богословський аналіз 
Літургії Йоана Золотоустого в служебниках 
Вільна (1617) і Риму (1940)»

  Семінар-зустріч з професором Університету 
Нотр-Дам (США) Девідом Фагербергом на 
тему «Teologia prima, або Що таке літургійне 
богослов’я?»

Львівська бізнес-школа УКУ
  Семінар «Інтернет-комунікації на користь бізнесу»
  Міжнародна візійна конференція «Intro»

Іконописна школа УКУ
  Лекції Роксоляни Косів, працівника 

Національного музею у Львові, на теми 
«Літургійні тканини» та «Хоругви і плащаниці»

Програма управління 
неприбутковими 
організаціями

  Круглий стіл «Нові ініціативи у співпраці 
соціально відповідального бізнесу та неурядо-
вих організацій як антикризовий інструмент 
суспільства» в рамках першої в Західній Україні 
навчальної програми «Академія фандрейзингу»

  Форум для бізнесу на тему «Бізнес для суспіль-
ства» в рамках проекту «Розвиток корпоративної 
соціальної відповідальності в Україні»

Експерти творять 
візію майбутньої 
України

Експерти, практики та визнані візі-
онери зустрілися в УКУ на Міжна-
родній візійній бізнес-конференції 
«Intro», яку організувала Львівська 
бізнес-школа, щоб обговорити 
майбутнє українського бізнесу та 
його взаємозв’язки з суспільством. 
Найкращі топ-менеджери та візіоне-
ри міжнародних компаній і банків 
дискутували про бізнес-середовище 
України й країн СНД і ділилися своїм 

баченням його розвитку в перспекти-
ві наступних п’яти років. Було визна-
чено тенденції розвитку секторів еко-
номіки України та цінності, що мають 
об’єднати українських бізнес-лідерів, 
щоб вони стали конкурентоспромож-
ними на світовому ринку. Окремо 
було обговорено трансформації, що 
відбуватимуться в українському сус-
пільстві за цей період, та роль україн-
ського бізнесу в суспільних процесах.

Про майбутні трансформації  
в українському суспільстві 

говорив на конференції  
професор УКУ Ярослав Грицак
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Нові програми

Cертифікатні програми

Semester Abroad:  
розширюючи горизонти
Програма Semester Abroad є одним із навчальних проектів 
УКУ англійською мовою для міжнародних слухачів. Вона 
пропонує глибоке вивчення східно- та центральноєв-
ропейської історичної, культурної і духовної традицій і 
водночас є нагодою опанувати українську мову.
Semester Abroad почав діяти з другого півріччя 2009-2010 
навчального року за участі двох студентів – Крістофера 
Гербера з Каліфорнійського університету Берклі (США) 
і Констанци Аки з Університету Пассау (Німеччина), які 
прослухали курси з історії модерної України й Східної 
Європи в посткомуністичну добу, східнослов’янського 
мистецтва та архітектури. Наступними слухачами стали 
Стефан Гановський з Іллінойського університету (США), 
П’єр Сааде з університету Нотр-Дам (Ліван) та Лідія 
Купчинська з Університету Конкордія (Канада), які ви-
вчають питання історії пострадянської України й Східно-
Центральної Європи та УГКЦ в часи підпілля.

У своєму унівeрситеті Констанца вивчає міжнародні відносини. При 
цьому спеціалізується на Східній Європі. «Не знаючи Україну, важко зро-
зуміти суть тих процесів, які відбуваються в Східній Європі, – каже вона. 
– Про Україну я вже багато довідалася з підручників та книжок, але цього 
мені було замало. Я хотіла безпосередньо спілкуватися з людьми, хотіла 
тут жити. З цього огляду програма УКУ «Semester Abroad» дала мені саме 
те, чого я сподівалася. З одного боку, фахові викладачі, які допомагають 
вивчити українську мову, культуру, традиції, з іншого боку – створено 
ситуацію, в якій ти просто змушена використовувати українську мову. 
Я вивчила багато цікавого про Україну, її історію, мову та ідентичність, 
і я мушу сказати, що тепер просто захоплююся Україною!» Окрім того, 
Констанца допомагає студентам УКУ вивчати німецьку мову, знайомить 
їх із сучасною німецькою культурою.

Констанца Ака, 
студентка з Німеччини, учасниця 

програми «Semester Abroad»

Програма з біоетики  
«На службі охорони 
життя»
Програма, аналогів якій наразі в 
Україні немає. Медикам, юристам, 
душпастирям запропоновано низ-
ку підходів до вирішення проблем 
морального та етичного характе-
ру, з якими вони стикаються що-
дня. Мета програми – гуманізація 
медицини на основі християн-
ських цінностей та персоналіс-
тичної моделі біоетики.

Нова  
дяко-реґентська 
програма
Відновити знищену за часів кому-
нізму систему навчання дяків та 
реґентів – з такою метою Інститут 
літургійних наук УКУ під керівни-
цтвом  
о. д-ра Петра Ґаладзи розробив 
нову дяко-реґентську програму.  
Програма отримала благословення 
Архієпископа Львівського владики 
Ігоря Возьняка, а також підтримку 
Синоду єпископів УГКЦ.

Програма  
«Іконопис і сакральне 
мистецтво»
Це перша й поки що єдина в 
Україні програма, яка поєднує 
серйозне професійне вивчення 
мистецтва іконопису з бого-
словською освітою. Головними 
прикметами програми є плекання 
питомих українських традицій 
іконопису, посилене вивчення 
богослов’я ікони, основ цер-
ковного віровчення, молитви й 
практики. Неодмінною складовою 
є безпосередня участь студентів 
у богослужіннях, екскурсійні 
поїздки до пам’яток сакрального 
мистецтва й іконопису. 

Східноєвропейська 
школа медіа-
менеджменту
У Львові розпочала працю Східноєвропейська 
школа медіа-менеджменту. Організаторами 
школи, яка пропонує учасникам перейняти 
досвід спеціалістів найвищого класу у сфері 
управління ЗМІ, є Український Католицький 
Університет та Фонд «Прес-центр для країн 
Центрально-Східної Європи» (Польща), 
в рамках програми польської закордонної 
допомоги Міністерства закордонних справ 
Польщі.
Загалом програма, участь у якій беруть 
близько 30 журналістів та студентів з різних 
міст України, триватиме до листопада. 
Вона містить вісім дводенних та п’ять 
одноденних модулів, під час яких читають 
лекції та проводять майстер-класи топ-
менеджери, співзасновники та співвласники 
найбільших медіа-концернів Польщі, а 
також добре відомі в українській медіа-сфері 
професіонали.
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Культура

Фотовиставка «До Світла Воскресіння 
крізь терни катакомб»
Фотовиставку до 20-ї річниці виходу УГКЦ з підпілля підготував Інститут 
історії Церкви УКУ. Спершу вона експонувалася в стінах Університету, опіс-
ля її можна було оглянути в Національному музеї у Львові імені Митропо-
лита Андрея Шептицького.
Хронологічно фотовиставка охоплює період від 1939 до 1991 рр. та відображає 
три важливі етапи трагічної і водночас героїчної історії УГКЦ ХХ ст. – насиль-
ницьку ліквідацію, підпілля та легалізацію 1989 року. В основі експозиції – ма-
теріали самого Інституту, передусім спомини очевидців та активних учасників 
підпілля, зібрані протягом 1992-2008 рр., документи державних архівів, фото-
графії з приватних збірок. Виставка стала вираженням подяки усім відомим і 
невідомим мученикам та ісповідникам віри, які своїм життєвим подвигом допо-
магали УГКЦ відродитися на українській землі оновленою та збагаченою.

В ногу з часом

  Директор Інституту історії 
Церкви о. д-р Андрій 
Михалейко провів перший 
вебінар УГКЦ. Він зробив 
огляд богословської 
спадщини Патріарха 
Йосифа Сліпого з питань 
досягнення єдності між 
православними й греко-
католиками. Вебінар – це 
он-лайн-захід, на якому 
один чи кілька спікерів 
проводять семінари, 
зустрічі, наради для 
групи від кількох осіб до 
кількох тисяч учасників, 
використовуючи для цього 
Інтернет або корпоративну 
мережу. Метою 
започаткування вебінарів 
в УГКЦ є проповідування 
Євангелія за допомогою 
новітніх технологій.

  Одним із найновіших 
проектів Інституту 
екуменічних студій УКУ 
є літургійний он-лайн-
календар традиційних 
Церков візантійського 
обряду. Він подає основні 
елементи молитовного 
життя: літургійні 
богослужіння, молитви, 
біблійні читання, пам’ять 
святих та свят, духовні 
роздуми від Святих Отців, 
спільні для цих Церков. 

  Новий електронний 
ресурс TLG (Thesaurus 
Linguae Graecae) діє 
віднедавна в бібліотеці. 
Це найбільша на сьогодні 
збірка грецьких класичних 
і християнських текстів від 
VIII ст. до Христа до XVII-
XVIII ст. християнської ери. 
Ресурс є дуже цінним для 
богословів, дослідників 
класичних текстів, 
істориків і філософів, 
оскільки має розвинуту 
систему пошуку.

Вийшов друком 
шеститомник 
Мирослава 
Мариновича
Вихід у Видавництві УКУ шести-
томного видання творів прорек-
тора УКУ Мирослава Мариновича 
«Вибране» став яскравою подією 
культурного життя України.
Збірка, приурочена до 60-ліття авто-
ра, відображає етапи його творчості 
й насиченого життя. До видання уві-
йшли ранні та автобіографічні твори, 
листи; портрети друзів, дрогобицькі 
репортажі, дорожні замальовки; пу-
бліцистичні статті; наукові праці; пе-
редмови, рецензії, виступи, інтерв’ю 
та велика монографія  «Українська 
ідея і християнство, або Коли гарцю-
ють кольорові коні Апокаліпсису».

Студенти філософсько-
богословського факультету з 
допомогою Центру сучасних іно-
земних мов УКУ вперше поставили 
виставу англійською мовою. Для 
постановки обрали твір «Симеон  і 
Анна» Андре Лідерера. На показ на 
сцені п’єси, основним мотивом якої 
є відображення шляхів, що ними 
людина йде назустріч Христові, дав 
згоду сам автор. Такі інціативи ство-
рюють нагоди розвивати таланти 
майбутніх богословів у поєднанні з 
вивченням іноземної мови, зокре-
ма, богословської лексики.
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Загальний огляд УКУ

Фінансовий звіт 2009

Філософсько-богословський 
факультет
Відділення семінарії: 172 студенти
   Семінаристи походять з Львівської 
Архієпархії, Київсько-Вишгородської, 
Бучацької, Івано-Франківської, 
Стрийської, Сокальсько-Жовківської, 
Самбірсько-Дрогобицької і 
Коломийсько-Чернівецької єпархій 
та Донецько-Харківського екзархату. 
З них 19 є монахами – студитами, 
редемптористами, оріоністами, 
василіянами

Загальне відділення: 99 студентів
   Тут навчається 53 жінки і 46  
чоловіків

Дипломи, захищені 2010 р.:
  Бакалавр філософії/богослов’я: 55
  Магістр богослов’я: 44
  Спеціаліст богослов’я: 12

Гуманітарний факультет:
Загалом тут навчаються 183 студенти –  
   145 жінок та 38 чоловіків, у тому числі 
один монах

З них 96 студентів – на історичній  
   програмі та 87 – на програмі  
соціальної педагогіки

Дипломи, захищені 2010 р.:
  Бакалавр історії: 26
  Магістр історії: 8
  Бакалавр соціальної педагогіки: 17

Іноземні студенти
Семеро студентів із двох факультетів 
походять із-за кордону, а саме з Бразилії, 
Росії, Канади, Білорусі та Польщі

Випускники
Цього року Університет закінчили 205 
студентів, зокрема 111 з філософсько-
богословського і 51 з гуманітарного ф-тів; 
43 з Катехитично-педагогічного інституту

Катехитично-педагогічний 
інститут 
Заочна та вечірня програми: 285 студентів

Інститут екуменічних студій
На магістерській програмі екуменічних 
наук навчається 67 студентів. З них 22 – на 
дистанційній формі навчання

Сертифікатні програми
Програма з філософії «Етика і публічна  
   сфера» 2009 р., «Еліти і суспільне 
служіння» 2010 р.: 35

Програма з біоетики «На службі охорони  
  життя»: 16
Суботня іконописна школа (8 семестрів): 41
Мовний експрес: 178
Програма КПІ «Основи християнської  
  віри і служіння»: 110
Програма ІЕС «Медико-психологічний та  
   соціальний супровід осіб з особливими 
потребами»: 16

Дяко-реґентська програма: 26

Львівська бізнес-школа
Програма управлінського розвитку: 385
Управлінська програма МБА: 15

Літні школи 
Богословська: 30 
Філософська: 30 
Англомовна: 85 
Німецькомовна: 27 
Італомовна, Мантуя, Італія: 15 
Італомовна, Львів: 23 
Школа української мови та культури: 56 
Школа мирянського лідерства для молоді: 22 
Іконописна школа: 35 
«Інтенсивні курси жестової мови і  
  культури глухої людини»: 16
Загалом у школах брали участь 324 особи

Діаграми 
представляють 
джерела 
надходжень та 
категорії витрат 
УКУ

Надходження 2009 Витрати 2009

* Значна частина над-
ходжень Універси-
тету від УКОФ США 
використовується на 
підтримку соціаль-
них та церковних 
проектів. Університет 
задіяний у пошуку 
коштів та наданні фі-
нансової підтримки 
будинкам сімейного 
типу для сиріт та 
дітей вулиці, центрам 
військового капелан-
ства, місійної роботи 
на Сході України,  
а також будівництву 
Патріаршого собору 
УГКЦ в Києві. 

*

В Українському Католицькому Університеті є філософсько-богословський і гуманітарний факультети, де можна отримати 
ступінь бакалавра, спеціаліста й магістра. Крім того, тут є численні навчальні й наукові інститути та інші відділи.
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  Анонімні фундації (Європа)
  Американська конференція католицьких 

єпископів (США)
  Американська Рада наукових товариств (США)
  Американський католицький університет (США)
  Бібліотека конгресу (США)
  Бруклінська єпархія (США)
  Варшавський університет (Польща)
  Варшавський університет і міжнародна 

гуманістична школа (ОВТА, Польща)
  Вища школа соціальних наук (Франція)
  Вестонська єзуїтська богословська школа (США)
  Вюрцбурзький університет (Німечиина)
  Глобальний договір ООН
  «Допомога Церкві в потребі» (Німеччина)
  Європейська федерація католицьких 

університетів
  Європейський коледж «Натолін» (Польща)
  Європейський університет «Віадріна» 

(Німеччина)
  Єпархія Мантуї (Італія)
  Єпархія Хільдесхайма (Німеччина)
  Інститут «Наш недільний відвідувач» (США)
  Інститут Гаррімана, Колумбійський університет 

(США) 
  Інститут історії ПАН у Варшаві (Польща)
  Інститут національної пам’яті, Комісія 

розслідування злочинів супроти польського 
народу у Варшаві (Польща)

  Інститут слов’янської філології при Баварському 
університеті у Вюрцбурзі (Німеччина)

  Інститут східнохристиянських студій імені 
Андрея Шептицького при Університеті св. Павла 
(Канада)

  Канадський Інститут українських студій
  Католицький університет Айхштатта 

(Німеччина)
  Католицький університет Любліна (Польща)
  Католицький університет Лювена (Бельгія)
  Католицький університет Петера Пазмані 

(Угорщина)
  «Kerkinactie», програма місії і світового служіння 

Протестантської Церкви Нідерландів в Утрехті
  Коледж «Ave Maria» (США)
  «Комунікантeс» (Нідерланди)
  Конгрегація Східних Церков (Ватикан)
  Лілльський католицький університет (Франція)
  Ліонський католицький університет (Франція)
  Львівська галерея мистецтв (Україна)
  Львівський національний університет (Україна)
  Міжнародна Комісія з історії і досліджень 

християнства
  Міжнародна організація «Лярш» (Франція, 

Канада)
  Міжнародна федерація католицьких 

університетів
  Міжнародний богословський інститут з 

вивчення подружжя і родини (Австрія)
  Міжнародний фонд «Відродження» (Україна)
  Міжуніверситетська програма Artes Liberales (Польща)
  Папська Академія св. Ансельма (Італія)
  Папський Біблійний інститут (Італія)

  Папський богословський факультет у Варшаві, 
секція св. Анджея Боболі «Bobolanum» (Польща)

  Папський Григоріанський університет (Італія)
  Папський інститут «Августиніанум» (Італія)
  Папський Орієнтальний інститут (Італія)
  Папський Патристичний інститут (Італія)
  Папський Салезіянський університет (Італія)
  Папський Університет Комільясу (Іспанія)
  Папський Університет Саламанки (Іспанія)
  Папський Університет святого Томи Аквінського 

«Анджелікум» (Італія)
  Папський Урбаніанський університет (Італія)
  Пасторальний форум (Австрія)
  Польське посольство (Україна)
  Посольство Канади (Україна)
  Посольство США (Україна)
  Посольство Франції (Україна)
  Програма академічних обмінів імені Фулбрайта 

(США-Україна)
  «Реновабіс» (Німеччина)
  Рада міжнародних наукових досліджень та 

обмінів
  Східний колегіум (Німеччина)
  Університет Редбауд (Нідерланди)
  Товариство Ісуса (Польща)
  Українська католицька освітня фундація (США, 

Канада)
  Українська освітня фундація (США)
  Українське релігійне товариство св. Софії (США, 

Великобританія, Італія, Бельгія)
  Український інститут Нью-Йорка (США)
  Український науковий інститут Гарвардського 

університету (США)
  Українські католицькі єпархії (США, Канада)
  Українські патріархальні товариства (США, 

Великобританія)
  Університет для іноземців м. Перуджі (Італія)
  Університет Кардинала Стефана Вишинського 

(Польща)
  Університет Мілана (Італія)
  Університет Натоліна (Польща)
  Університет Нотр-Дам (США)
  Університет Пассау (Німеччина)
  Університет Ружомберока (Словаччина)
  Університет св. Томаса (США)
  Університет святого Івана (США)
  Фонд «Відродження»
  Фонд «Сейбр» (США)
  Фонд Бредлі (США)
  Фонд святого Флоріана (США)
  Фундація Генрі Ноуена (Нідерланди)
  Центр Aletti (Італія)
  Центр візантійських студій (Румунія)
  Центр українських історичних досліджень Петра 

Яцика (Канада)
  Центральноєвропейський університет 

(Угорщина)

Вдячно згадуємо також багатьох окремих осіб, які 
пожертвували для нас свій час і ресурси.

Дякуємо нашим  
міжнародним партнерам
З року в рік Український Католицький Університет розширює коло зв’язків із міжнарод-
ною спільнотою. Завдяки співпраці з численними партнерами і друзями УКУ має змогу 
розвивати свої програми, пропонувати студентам щораз більше можливостей в освітній 
та дослідницькій сферах. 

  У світі є багато католицьких 
університетів, але УКУ має унікальну 
місію – загоювати ту рану розділення 
Церкви Христової, яка з’явилася в ХІ ст. 
через гріховність і гординю людську. 
Дай Боже, щоби та єдність Сходу і 
Заходу, всеохопна єдність у Христі, 
наповнила цей Університет і осявала 
цілу нашу Церкву, Україну, на цілий світ».

Владика 
Венедикт 
Алексійчук,  
єпископ-помічник 
Львівський:

  Ми з дружиною вражені 
тим, що побачили тут: студентами, 
викладачами, якістю навчального 
обладнання, тією працею, яка тут 
вкладена. Ми впевнені, що освіта,  
яку отримують молоді люди тут,  
у Католицькому Університеті, також 
якнайкраще підготує їх до життя в 
сучасній Україні».

Джон Ф. 
Теффт, 
Надзвичайний та 
Повноважний посол 
США в Україні: 

  УКУ – це одна з найцінніших 
установ для нашої Церкви. Крім 
самого знання, він дає дуже поважну 
духовну формацію. Його випускники 
не тільки знають, як і що робити, а й 
уміють дивитися на світ очима віри, 
бути відкритими на людську гідність. 
Власне така релігійна еліта нам дуже 
потрібна сьогодні. Тому я вважаю, 
що таку установу, як Український 
Католицький Університет, треба 
всіляко підтримувати».

Блаженніший 
Любомир 
Кардинал 
Гузар,  
Глава УГКЦ:



  Україна – це благодатне місце для релігійних спільнот, 
які шукають своє коріння в сучасному світі. Українці багато 

страждали як під комуністичним, так і під нацистським 
режимом, і це спричинилося до розвитку як східної, так 

і західної гілок Католицької Церкви, а також до розвитку 
Православної Церкви. Усі вони страждали в умовах 

переслідування. Ці страждання спричинилися до багатьох 
гарних речей. Зокрема, вони загоїли чимало ран, вони 

породили багато мучеників, вони дали новий сенс Божої дії 
в цій частині світу.

Ці страждання також породили потребу глибшого знання 
про Божу присутність, потребу ще більше розкривати ті 

речі, які Господь реалізує в нашому житті. Саме ця потреба 
виразилася у тому надзвичайному за своєю суттю освітньому 

проекті, яким став на цих теренах Український Католицький 
Університет. Вірю, що нам вдасться знайти людей у всьому 

світі, які побачать тут, у Львові, в цьому навчальному центрі, 
що активно розвивається, новий початок життя Церкви, її 

новий параграф, який допоможе зрозуміти, чим є Церква в 
житті наших людей, і через це осягнути великі речі як тут, в 

Україні, так і в усьому світі».

Кардинал Теодор Едгар Маккарик,  
в минулому – Архієпископ Вашингтона
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