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Ректорський звіт
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Владика Борис (Ґудзяк), єпарх Паризької єпархії святого Володимира Великого для українців 
візантійського обряду у Франції, Швейцарії та країнах Бенілюксу, м. Париж

о. д-р Богдан Прах, ректор Українського католицького університету

Данило Білак, керівний партнер українського офісу «CMS Cameron McKenna»

Роберт Брінклі, голова ради правління «The BEARR Trust», надзвичайний і Повноважний Посол 
Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні (2002-2006), м. Лондон

Вольф Дітріх Гайм, надзвичайний і Повноважний Посол австрії в Україні, м. Київ

д-р Олександра Гнатюк, професор кафедри історії наУКМа, м. Київ

д-р Юрій Єхануров, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки Київського 
національного університету ім. тараса Шевченка, прем’єр-міністр України (2005 – 2006), м. Київ

Тарас Кицмей, член ради директорів корпорації «Софтсерв»

Микола Кміть, перший віце-президент Професіональної футбольної ліги України, голова Львівської 
обласної державної адміністрації (2008-2010), м. Київ

Богдан Козак, генеральний директор «Ват «Львівхолод»
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Ярослав Рущишин, генеральний директор Ват «троттола», м. Львів

Тарас Тимо, директор бібліотеки Українського католицького університету,  
секретар Сенату УКУ, м. Львів

Наталія Яресько, співзасновник та головний виконавчий директор компанії «Horizon Capital», м. Київ

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 добра та 
людської гідності.

Великий Канцлер УКУ
Блаженніший Святослав (Шевчук), Верховний архиєпископ Києво-Галицький, Отець і Глава УГКЦ

Президент
Владика Борис (Ґудзяк), єпарх Паризької єпархії святого Володимира Великого для українців 
візантійського обряду у Франції, Швейцарії та країнах Бенілюксу

Ректор
о. д-р Богдан Прах

ПРОРеКтОРи

д-р Тарас Добко – перший проректор

Наталія Климовська – проректор з комунікацій та розвитку

Мирослав Маринович – проректор з питань призначення та місії Університету

Мирослав Сеник – проректор з адміністрації та розвитку

д-р Олег Турій – проректор з програмного розвитку

к.ф-м.н. Павло Хобзей – проректор з науково-педагогічної роботи

М
ІС

Ія

Уперше
  Відбулася єпископська 

хіротонія двох випускників 
УКУ: Богдан Манишин став 
єпископом-помічником 
Стрийської єпархії УГКЦ, 
Григорій Комар – єпископом-
помічником Самбірсько-Дро-
гобицької єпархії УГКЦ; 

  Університет відкрив 
бакалаврську програму з 
психології

  Розпочав свою діяльність 
Інститут психічного здоров’я 
УКУ

  Університет відкрив 
докторські програми з 
богослов’я та історії

  Львівська бізнес-школа 
розпочала програму з 
управління технологіями

  УКУ провів акцію «Зі Сходу 
на Захід»
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Шановні друзі та приятелі!

Складно підбивати підсумки року, що минає, адже більшість процесів тільки розпоча-
лися і тривають, ми ще й зараз переживаємо нашу Революцію гідності, досі боремось 
із зовнішнім агресором і внутрішніми проблемами. тому дозвольте поділитися з Вами 
не підсумками, а кількома новинами, думками та відчуттями цього року, який став для 
мене першим роком на посаді ректора УКУ, водночас викликом і благословенням.

Цей рік був нелегким, впевнено можна сказати, що це був рік великих випробувань. 

Ми багато пережили – особисто і спільнотно, – але ми також отримали неоціненне свід-
чення, який високий рівень довіри наш Університет має в українському суспільстві.

Цей рік позначений протестами на Майдані та Революцією гідності, вбивством від снай-
перської кулі нашого викладача Богдана Сольчаника, одного з воїнів небесної сотні, ко-
трі загинули на Майдані, анексією Криму та російською агресією на Сході нашої країни.

Від перших днів революції ми чітко знали, за що боролися. Провід Університету жодної 
секунди не зволікав, одразу ж підтримав студентів, які 21 листопада першими у Львові 
вийшли на акції протесту проти згортання процесу євроінтеграції. 11 грудня ми висло-
вили непокору уряду і Президентові, який застосував насилля проти власного народу.

Хочу подякувати усій спільноті УКУ за підтримку в цей час та самовіддану працю на 
користь Університету та українського суспільства. Дякую проректорові Мирославові 
Мариновичу, владиці Борисові (Ґудзяку) за те, що вони своєю поставою та цілющим 
словом скріплювали нас усіх під час випробувань, дякую всім працівникам і студентам. 
Дякую всім приятелям, які нас підтримували протягом цього складного року.

Попри тривожний час, ми не припиняємо будувати Університет. Церква Святої Софії – 
духовний центр нашої спільноти – втішає високими стінами та обрисами майбутніх ку-
полів. Сподіваюся, що незабаром разом з усіма жертводавцями та студентами ми змо-
жемо її освятити.

УКУ – це невеликий університет. Ми не можемо бути потужною силою під час війни, 
але можемо виконувати роль морального стержня для нації. Ми повинні працювати на 
перемогу і на примирення. наша зброя – правда та мир. Ми вже повинні задумуватися 
над тим, що буде після війни, як лікувати тілесні та душевні рани, як зміцнювати країну.

Окрім зовнішнього ворога, українці повинні здолати внутрішніх ворогів: корупцію, гнів, 
ненависть. Сподіваюся, що духовно-освітнє життя Університету допоможе нашим сту-
дентам впоратися із цими викликами.

наш Університет не має бути закритою спільнотою – вважаю, що ми повинні ділитися 
своїми цінностями з усім світом. Для цього УКУ організував чудову акцію «Зі Сходу на 
Захід», яка дозволила понад 1200 студентам зі Сходу та Півдня України приїхати на ви-
хідні до Львова, ознайомитися з нашою культурою, чудовими людьми, поговорити про 
майбутнє України.

я неодноразово наголошував, що розвиток науки є для мене провідним пріоритетом. 
Радію, що академічне життя Університету ні на мить не зупиняється. Ми відкрили ка-
федру психології, Інститут психічного здоров’я, Центр верховенства права, видаємо 
книжки, плануємо відкриття нових програм і кафедр. наші професори пишуть нові мо-
нографії. Проте ми не можемо стояти осторонь, коли Україна перебуває в умовах війни 
і українці щодня з болем переживають ті події, які відбуваються на Сході нашої держа-
ви. Відповіддю на цей виклик стало створення Волонтерської сотні УКУ, яка об’єднала 
працівників, викладачів та студентів для спільного пошуку можливостей допомогти 
військовим та пораненим, яких лікують у всій Україні та за кордоном, забезпечуючи їх 
необхідним.

Дякую усім, хто долучається до цієї допомоги. Особливо молюся за всіх, хто своєю ще-
дрою лептою допомагає підтримувати діяльність і розбудову нашого Університету!

Слава Ісусу Христу!

СлОВО ректора

о. Богдан Прах
Ректор УКУ



ВелиКОГО бажайте!

У 2012 році напередодні  
нового навчального року в УкУ 
урочисто відкрили колегіум імені 
патріарха йосифа Сліпого. колегі-
ум – перша будівля майбутнього 
студентського містечка Універси-
тету. Сьогодні тут живе понад 200 
студентів та працівників, які щоден-
но через спільне навчання та пра-
цю творять спільноту Університету. 
В колегіумі є спортзал, каплиця, 
студенторіум (зона навчання та 
комунікацій), гостьові кімнати.

У колегіумі діє Центр розвитку 
особистості, який знайомить сту-
дентів зі сучасним мистецтвом, 
тут проводять зустрічі з філософа-
ми, культовими письменниками. 
У колегіумі живуть сестри-ре-
демптористки, є тут квартира 
спільноти «емаус». кожне крило 
має свого покровителя – одного з 
новомучеників Української Греко-
католицької Церкви.

У 2013 році Університет відкрив 
другу будівлю студмістечка – 
багатофункційний навчальний 
корпус  УкУ. тут сьогодні  діє 
гуманітарний факультет, навча-
ються студенти-історики, а також 
учасники навчальних програм 
Львівської бізнес-школи, Інституту 
лідерства та управління, Школи 
біоетики, Школи української мови 
та культури.

У 

олегіумі діє Центр розвитку 

У 2013 році Університет відкрив 
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У 2015 році розпочнеться  
будівництво унікальної бібліотеки 
УкУ, яка буде водночас і тради-
ційною бібліотекою, і сучасним 
інформаційно-виставковим цен-
тром. Перший поверх бібліотеки 
– місце для громадського креативу: 
виставки, презентації, дискусії. На 
вищих поверхах буде провідна су-
часна гуманітарна книгозбірня УкУ 
– місце, де студенти та викладачі 
творитимуть свої наукові відкриття.

У 2013 році УкУ розпочав будівни-
цтво церкви св. Софії Премудрості 
божої та пасторального центру. 
Внутрішня концепція храму – дуже 
символічна. тут поєднані три рівні: 
єрусалимська крипта Гробу Господ-
нього, римська нижня церква св. 
климента Папи та головна церква 
божої Премудрості, яка уособлює 
східну та західну християнські 
традиції.

У розпочав будівни

будівництво унікальної бібліотеки 



«Ми стараємося так розвивати наш 
Університет, щоб примножувати 
якість, яку маємо тут сьогодні. 
Відкриття нової кафедри 
психології – це відповідальний крок 
керівництва Університету, який 
повинен принести свої плоди в 
найближчому майбутньому».

нові академічні горизонти
6 вересня 2014 року почав діяти новий закон України «Про вищу освіту». Перший проректор УКУ тарас Добко наголосив, що за-
кон є комплексним, системним, а це означає, що він буде передумовою докорінних змін в усіх сферах університетського життя. 
Дотримуючись своєї місії, УКУ хоче стати лідером серед українських вишів щодо впровадження нових норм в академічному 
житті, своїм прикладом показати, що принципи чесності, прозорості та відповідальності, закладені в новому законі, є реаліс-
тичними і їх можна впроваджувати на практиці. 

ПеРСПеКТиВи, ЯКІ НОВиЙ ЗАКОН ВІДКРиВАЄ ПеРеД УКУ:

«MA in  
Human Resources»
Львівська бізнес-школа (LvBS) запровадила 
новий унікальний курс – магістерську про-
граму з управління людськими ресурсами 
та організаційного розвитку («MA in Human 
Resources and Organizational Development»). 
Ця програма є ще одним втіленням прин-
ципу Школи: «Growing Company by Growing 
People». Основою нової програми є кращі 
зразки аналогічних програм провідних за-
хідноєвропейських бізнес-шкіл. Виклада-
тимуть на програмі провідні спеціалісти, що 
мають ґрунтовний багаж знань та практич-
ний досвід роботи у бізнесі. Кожен учасник 
зобов’язаний реалізувати дипломну роботу 
на практиці.

«Ми хочемо, щоб людина, яка 
закінчить навчання за програмою 
й отримає в компанії посаду 
менеджера з персоналу, уже з 
першого дня знала, з чого їй треба 
починати й над чим працювати. 
Дуже прикладний підхід до 
навчання – ось головна особливість 
«MA in Human Resources»».

Бакалаврська 
програма  
з психології
Розвиток Університету неможливий без 
розширення академічних програм. До-
тримуючись цього принципу, ректорат 
вирішив відкрити бакалаврську програму 
з психології. на ній сьогодні навчається 30 
студентів. Очолила кафедру Галина Като-
лик, кандидат психологічних наук, голова 
Українського інституту дитячої та юнаць-
кої психотерапії та психологічного кон-
сультування, член Європейської асоціації 
психотерапії.

  зрівняння у правах з державними 
вищими навчальними закладами

  можливість обирати власну 
стратегію розвитку та будувати, 
відповідно до неї, систему 
забезпечення якості

  самостійне формування 
курикулюму власних програм на 
основі компетентнісного підходу

  самостійне визнання закордонних 
дипломів своїх викладачів та 
студентів

  творення структурованих 
докторських програм за 
європейською моделлю

  перехід на 15-титижневий семестр 
і стимулювання самостійної роботи 
студентів

  змагання за отримання державного 
замовлення на підготовку студентів

  створення дослідницьких та 
професійних магістерок

  право для студентів вільно обирати 
25% від загальної кількості кредитів

  збільшення повноваження 
студентського самоврядування

«Нова навчальна програма критично необ-
хідна для керівників як національних, так 
і регіональних органів управління. У часи, 
коли наша країна потребує радикального 
оновлення та швидкого впровадження нових 
підходів на всіх рівнях влади, важливо, щоб 
з’явилася критична маса порядних професіо-
налів-патріотів, котрі знайдуть інноваційні 
рішення проблем, які маємо сьогодні».

«Good 
Governance»
нова країна потребує якісних управлін-
ців. Відтак, програму інноваційного під-
ходу до державного управління «Good 
Governance» («ефективне управління») 
започаткували для того, щоб підготувати 
управлінців нового зразка, які розуміють, 
знають, як можна впроваджувати зміни в 
кризових умовах і практикуватимуть етич-
ні принципи та цінності, спрямовані на 
користь суспільства. Іншою стратегічною 
метою програми є формування спільноти 
випускників відповідного рівня та світо-
гляду, які, підтримуючи один одного, змо-
жуть зробити зміни у суспільстві дійсно 
помітними та ефективними.

о. Богдан  
Прах:

Павло  
Шеремета:  

Софія  
Опацька:  
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навчання за кордоном
Міжнародний обмін – необхідна умова сучасного навчання. Щороку студенти 
УКУ відправляються як на класичне семестрове навчання, так і на різноманіт-
ні школи, щоб удосконалити рівень знання іноземної мови та розширити коло 
професійного спілкування.

найінтенсивніше УКУ співпрацює з Федерацією католицьких університетів 
Європи (FUCE). У минулому році андрій третяк, Ольга Олішевська та Юлія 
Древняк навчалися в університетах Саламанки, тільбурга та Любліна. В кон-
тексті співпраці з Коледжем св. Марії (м. Калґарі, Канада) Іванка Діман та Уля-
на Безпалюк осінній семестр провчилися в цьому канадському університеті, 
пройшовши перед тим необхідний професійний відбір.

Окрім семестрового навчання, студенти Університету їздять на численні літні 
школи. Другий рік поспіль студенти спеціальності «соціальна педагогіка» бе-
руть участь у програмі «ALTEMUS» для вдосконалення своїх лідерських якос-
тей, а в грудні 2013 року декілька представників Університету взяли участь у 
тренінгу з прав людини «Корчаківська ініціатива» (Страсбург, Франція).

Школа журналістики УКУ пропонує своїм студентам закордонне стажування. 
П’ятеро кращих студентів цього року провели літні канікули в англомовній ре-
дакції «Радіо Ватикан», в редакції «Gazety Wyborczej» та спостерігали за пре-
зидентськими виборами в туреччині.

Справедливіть, 
освячена 
природою
13 – 14 березня 2014 року  Міжнародний інсти-
тут етики та проблем сучасності й кафедра фі-
лософії провели міжнародну наукову конферен-
цію «Роздуми про глобальну політичну теорію  
(в контексті енцикліки «Caritas in Veritate»)».

Дискурс конференції зосередився навколо пи-
тання гідності людини в сучасному світі: як рево-
люції, перевороти, інші політичні кризи вплива-
ють на становище людини. 

Д-р Михайло Мінаков виступав з доповіддю «Де-
модернізація як глобальна тенденція», сформу-
льованою на основі революційних подій, які за 
останній рік відбувалися в Україні. Він наголосив, 
що пояснити причину змін у сучасному світі логіч-
ними аргументами важко. Ми знову повернулися 
в домодерну добу, – наголосив науковець.

Окремою темою, над якою довго дискутували 
науковці, було питання взаємозв’язку між релігі-
єю та політикою. Збагатившись величезним до-
свідом новітньої  історії, проф. Лоуренс Салліван 
наголосив, що суть суспільного життя відобра-
жена в законах, але не всі закони є справедливи-
ми. «Справедливими є не ті закони, які прийняті 
відповідно до норм законодавства, а ті, які унор-
мовує природна справедливість, – наголосив 
науковець. – Відповідно, кожна людина повинна 
мати право захищатися від несправедливості та 
кривди, яку їй чинить влада».

Український філософ Віктор Малахов наголо-
сив, що під час суспільних криз найголовніше 
знайти точки перетину, перейти на мирний про-
цес переговорів, але це зробити завжди дуже 
важко. тому серед молоді потрібно культивува-
ти толерантність до думки інших людей, вихову-
вати неконфронтаційні настанови у громадсько-
політичному дискурсі.

Конференція закінчилася круглим столом «Ви-
клики демократії в глобалізованому світі», 
експертами на якому виступили Франс Гератс 
(нідерланди), Юрій Підлісний (Україна), Мар-
тін Цайтгамль (Чехія), Зеновій Свереда (Італія), 
Марк найдорф (Україна) тощо.



21 листопада 2013 року 15 студентів 
УКУ першими у Львові вийшли до 

пам’ятника тарасові Шевченку з 
протестом проти рішення уряду щодо 

призупинення євроінтеграції.

Викладач УКУ о. Михайло Димид 
організовував першу Літургію на 
головній сцені Майдану. 

Близько 1200 студентів зі Сходу України та Криму 
відвідали Львів. 10 тижнів тривала акція «Зі Сходу 
на Захід», яку ініціювали студенти УКУ, щоб разом з 
гостями зі Сходу подолати взаємні стереотипи.

Студенти Школи журналістики 
та медіакомунікацій УКУ 
записали відеопоетичну подяку 
полякам за підтримку України. 
Ідея акції належить студентові 
Школи журналістики, 
режисерові андрієві 
Приймаченку. Відеоролик 
транслювали телеканали 
Польщі.

Близько 200 представників спільноти УКУ взяли 
участь у всеукраїнській акції живого ланцюга, який 

29 листопада повинен був об’єднати Київ з кордоном 
Євросоюзу. 

акт громадянської непокори. 11 грудня після того, як 
відбулася чергова спроба «зачистити» Майдан, керівництво 
УКУ висловило свою громадянську непокору: «Спільнота 
Українського католицького університету оголошує 
громадянську непокору Президентові та його уряду і разом 
з Євромайданом та – ми переконані – усім українським 
народом домагатиметься негайної відставки чинної 
влади, формування тимчасового уряду й проголошення 
дострокових виборів в усі органи влади».

РеВОлЮцІЯ ГІдНоСтІ
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 9СтУДенти та ВиПУСКниКи УКУ –  
ВОЛОнтеРи на ЄВРОМайДанаХ ЛьВОВа та КиЄВа

Наталя Єрьоменко  
допомагала сканувати та 

сушити документи, які 
екс-президент України 

Віктор янукович намагався 
знищити, покидаючи 

Межигір’я.

Оксана Піддубна 
працювала 
журналістом 
британського агентства 
новин «Reuters» на 
Євромайдані.

Василина Думан –  
відповідальна за 

креативний відділу 
Громадського сектора 

Євромайдану.

20 лютого від кулі снайпера на Майдані загинув 
Богдан Сольчаник, український історик, 

громадський діяч, викладач кафедри нової та 
новітньої історії України УКУ. 

Завжди будемо тебе пам’ятати, друже!   

Студентський вертеп УКУ колядував на Євромайданах 
Львова та Києва. автором вертепу стала відома 
поетеса Мар’яна Савка. У віршованому новаторському 
вертепному дійстві – дівчинка-студентка, яка вирушила 
на Євромайдан, прем’єр Лихо, міністр Біда та інші, більш 
традиційні персонажі.

Павло Дідула  
– член 15 сотні 
Самооборони 

Майдану, 
учасник 

протистоянь 
в Києві 18-го 

лютого.



ОЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ ЗАХИСТИВ 
ДОКТОРСЬКУ ДИСЕРТАЦІЮ 
13 травня 2014 року на засіданні спеціалізованої Вченої 
ради в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича 
викладач Українського католицького університету 
Олександр Зайцев захистив дисертацію на здобуття 
наукового ступеня доктора історичних наук.

тема дисертації – «Український інтегральний націоналізм 
(1920 – 1930-ті роки): генеза, еволюція, порівняльний 
аналіз». науковий консультант – доктор історичних наук, 
професор нашого Університету ярослав Грицак.

ГеОГРАфІЯ ВСТУПНиКІВ ДО УКУ 2014 РОКУ
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ДОСЯГНЕННЯ:

МИРОСЛАВА МАРИНОВИЧА 
НАГОРОДИЛИ ПРЕМІЄЮ 
ІМ. ПРЕЗИДЕНТІВ ТРУМАНА-
РЕЙҐАНА
11 червня у Вашингтоні «за багатолітню та послідовну працю 
у відстоюванні прав людини» американський Фонд жертв 
комунізму присудив «Медаль свободи імені Президентів 
трумена-Рейґана» проректорові УКУ, правозахисникові, 
громадському та релігійному діячеві Мирославові Мариновичу.
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Провідна наукова 
література світу в УКУ
Завдяки підтримці проекту «академічні єврейські студії» 
(Фонд Ротшильда) студенти, викладачі, працівники та 
гості УКУ зможуть безкоштовно користуватися архівом 
провідних академічних журналів світу. «Сьогодні 
більшість наукових видань є англомовними. Результати 
наукових досліджень публікують не у монографіях, 
а в наукових журналах. Відповідно, це ще один крок, 
який сприятиме інтеграції української науки у світовий 
простір», – вважає ярослав Грицак.

Доступ до колекції провідних наукових журналів 
матимуть не тільки викладачі та студенти, а й гості, 
відвідувачі бібліотеки, які працюватимуть у наших стінах 
над своїми дослідженнями.

Видавництво Українського 
католицького університету 
презентувало книгу  
«йосиф Сліпий.  
Спомини».  
Свої спогади патріарх 

надиктовував секретареві 
після заслання у 1963 – 
1964 роках, але тільки 
після п’ятдесятирічного 
забуття вони стали доступні 

для світу. У книзі вміщені 
документи про переговори 

митрополита йосифа Сліпого з 
радянською владою, коментарі упорядника 

Марії Горячої, спогади нормана Казенса, 
журналіста, який був посередником між Папою Іваном 
XXIII, американським Президентом Джоном Кеннеді 
та Микитою Хрущовим у справі звільнення патріарха 
з ув’язнення. Упорядники планують видати книгу 
другим тиражем, а також перекласти на іноземні 
мови – англійську, німецьку, французьку.

Книга «Kościoły Wschodnie w 
państwie polsko-litewskim w 
procesie przemian i adaptacji: 
metropolia kijowska w latach 
1458-1795» – глибинне дослідження 

декана гуманітарного факультету д-ра 
Ігоря Скочиляса та професора Люблін-
ського католицького університету ім. 
Івана Павла ІІ анджея Ґіля про стано-

вище Київської митрополії на території 
Речі Посполитої. Працюючи над архівними 

документами, зокрема й тими, які написали 
стародавніми мовами, дослідники дійшли висновку, що 

Церква була єдиною інституцією, яка на політичному рівні 
протягом багатьох століть репрезентувала усі стани укра-
їнсько-білоруського суспільства в Речі Посполитій. також у 
книзі є детальний аналіз географії розташування єпархій. 
автори досліджують, як змінювалося життя людей за певний 
проміжок часу, демонструють читачам історичне тло, на фоні 
якого відбувалися зміни в єпархіальному чи парафіяльному 
житті окремих громад. Книга вийшла польською мовою.

JSTOR 
це електронна бібліотека 
провідних наукових журналів та монографій на різних мовах 
світу (найдавніші з 1665 р.)

це 2648 журналів, поділених на 24 колекції.

це вільний доступ  
до мільйона наукових статей.

Видавництво Українського 
католицького університету 

надиктовував секретареві 

забуття вони стали доступні 

Книга «Kościoły Wschodnie w 
państwie polsko-litewskim w 
procesie przemian i adaptacji: 
metropolia kijowska w latach 
1458-1795»

декана гуманітарного факультету д-ра 
Ігоря Скочиляса та професора Люблін
ського католицького університету ім. 
Івана Павла ІІ 

вище Київської митрополії на території 
Речі Посполитої. Працюючи над архівними 

документами, зокрема й тими, які написали 
стародавніми мовами, дослідники дійшли висновку, що 

Видавництво Українського 
католицького університету 
презентувало книгу 
«й
презентувало книгу 
й

презентувало книгу 
осиф Сліпий. 

Спомини». 
Свої спогади патріарх 

надиктовував секретареві 
після заслання у 1963 – 
1964 роках, але тільки 
після п’ятдесятирічного 
забуття вони стали доступні 

для світу. У книзі вміщені 
документи про переговори 

митрополита й
документи про переговори 

й
документи про переговори 

осифа Сліпого з 
радянською владою, коментарі упорядника 

Марії Горячої, спогади нормана Казенса, 
журналіста, який був посередником між Папою Іваном 

НОВІ ВИДАННЯ: 



ОФІЦІЙНІ ВІЗИТИ:

Волонтерська сотня УКУ
З ініціативи ректора УКУ о. Богдана Праха серед працівників, 
студентів та викладачів Університету створили Волонтерську 
сотню УКУ, основне завдання якої – збір коштів та іншої 
матеріальної допомоги для українського війська та супровід під 
час лікування поранених захисників Батьківщини (придбання 
одягу, взуття, спорядження та медикаментів).

Продовжуємо 
навчатися влітку!
Для студентів УКУ, яким недостатньо 
академічних програм, Університет про-
водить різноманітні літні школи. 

Цього року їх було 14 з понад 500 учасника-
ми. традиційно особливий акцент Універ-
ситету на мовні школи: знання іноземних 
мов є необхідним для сучасних освічених 
людей – саме такими ми бачимо своїх ви-
пускників. До прикладу, Літня англомовна 
школа є обов’язковою для всіх студентів 
після першого року навчання. Особливість 
англомовної школи у тому, що викладача-
ми є тільки носії мови, волонтери зі СШа, 
Канади, австралії та Сполученого Коро-
лівства. така методика навчання дозволяє 
поліпшити знання мови, студенти не тільки 
вчаться розмовляти чи писати англійською, 
а, фактично, й думати нею. 

Окрім англомовної школи, в Університеті є 
також німецькомовна, італомовна та фран-
комовна. Студенти мають значний вибір, 
можуть визначитися, якої іноземної мови 
їм не вистачає для майбутніх наукових до-
сліджень.

Окрім мовних шкіл, в УКУ діє серія навчаль-
них програм, які розвивають професійні 
навички. Хочете стати лідером, приносити 
користь суспільству – обирайте навчання в 
Школі лідерства. Хочете писати ікони – до-
лучайтеся до Іконописної школи . Співати в 
церковному хорі – ласкаво просимо до Ре-
гентської школи. І навіть якщо ви захочете 
стати професійним філософом чи богосло-
вом, не сумнівайтеся: у нас є і філософська, 
і богословська літні школи.

200-ліття від дня народження 
тараса Шевчанка
З ініціативи студентів та працівників УКУ в 23 країнах світу 200-ліття 
тараса Шевченка вшанували флеш-мобом «Весь світ читає Шевченка», 
під час якого декламували «Заповіт». Святкове читання розпочалось 
у Мельбурні (австралія), згодом «перенеслося» до Владивостока 
(Росія), і через Україну, Центральну та Західну Європу, Кейптаун (ПаР) 
«шевченківська естафета» дійшла й до Бразилії та багатьох міст СШа 
та Канади. В акції взяли участь понад 4000 осіб.

13 вересня в приміщенні УКУ 
відбувся патріотично-благодій-
ний аукціон на підтримку укра-
їнського війська: організаторам 
вдалося зібрати понад 46 тисяч 
гривень. За словами Мирона 
Кравчука, координатора Центру 
волонтерства УКУ, наступний 
благодійний аукціон вони 
планують провести в листопаді 
у м. Люблін (Польща). Подія 
відбудеться в рамках щорічного 
фестивалю «Україна в центрі 
Любліна». 

Центр волонтерства УКУ «Во-
лонтерська сотня» за три місяці 

завдяки спільним зусиллям 
зібрав понад 152 тисячі гривень. 
За ці кошти придбали 20 комп-
лектів військової форми та взут-
тя, велику кількість ліків для 
індивідуальних аптечок, з яких 
сформували повноцінні набори 
ліків та приладдя для польо-
вих госпіталів, 31 бронежилет, 
15 спальників, котрі передали 
добровольчим батальйонам, 
20 комплектів термобілизни та 
шапок-бафів, 32 військові рюк-
заки, 6 кевларових касок. також 
«Волонтерська сотня УКУ» при-
дбала велику кількість їжі, води 
та засобів гігієни.

  ПеТРО ПОРОШеНКО, Президент України
  МиХАЇл СААКАШВІлІ, екс-Президент Грузії
  ДЖеффРІ ПАЙеТТ, надзвичайний та Повноважний Посол СШа в Україні
  АлеМ РеНІ, надзвичайний та Повноважний Посол Франції в Україні
  ЯНА ЗІКМУНДОВА, надзвичайний та Повноважний Посол Королівства Бельгії в 

Україні
  МАРеТе ЮлЬ, надзвичайний та Повноважний Посол Королівства Данії в Україні
  ТІМОТІ СНАЙДеР, американський історик, професор Єльського університету
  сестра ГелеН елфОРД, віце-декан факультету соціальних наук Папського 

університету св. томи аквінського в Римі
  еРГАРД БУСеК, колишній віце-канцлер австрії (1991 – 1995 рр.)

  ГУлЬНАРА БеКІРОВА, заступник голови Спеціальної комісії Курултаю з вивчення 
геноциду кримськотатарського народу

  АНДРІАН СлиВОцЬКиЙ, один із топ-50 бізнес-мислителів світу (СШа).
  МАРШАл КРІСТеНСеН, доктор історичних наук Орегонського університету, 

засновник і президент фундації «Ко-Серв Інтернешнл» (co-serve.org)
  о. АРНАлЬДО ПАНҐРАццІ, професор міжнародного богословського інституту 

«Camillianum» (Рим, Італія)
  АЙРА фОРМАН, спеціальний представник з питань моніторингу та боротьби з 

антисемітизмом Державного департаменту СШа
  МАЙКл лІ, генеральний директор управління Європейської комісії з питань 

розширення



Ук
р

аї
ін

сь
ки

й
 к

ат
о

л
и

ц
ьк

и
й

 у
н

ів
ер

си
те

т
р

ек
то

р
сь

ки
й

 з
ві

т 
 2

01
3–

20
14

 І
 с

то
р

ін
ка

 1
3НоВе ПокоЛІННя ДлЯ НОВОЇ УКРАЇНи!

КАМПАНІЯ РОЗВИТКУ УКУ на відкриття нових академічних 
програм, підтримку талановитих студентів і викладачів, а також будівництво нових 
навчальних корпусів.

НАШІ ПРІОРИТЕТИ

ПІДТРИМКА СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ
ДОПОМОГА КОНКРеТНиМ ТАлАНОВиТиМ СТУДеНТАМ ТА 
УНІВеРСиТеТУ ЗАГАлОМ, ЗАСНУВАННЯ СТАлиХ фОНДІВ.

БУДІВЕЛЬНІ ПРОЕКТИ
БУДІВНицТВО НОВОГО КОлеГІУМУ, БАГАТОфУНКцІЙНОГО 

АКАДеМІчНОГО КОРПУСУ, цеРКВи СВЯТОЇ СОфІЇ, ІНфОРМАцІЙНО-
РеСУРСНОГО цеНТРУ ІМ. АНДРеЯ ШеПТицЬКОГО.

НОВІ АКАДЕМІЧНІ ПРОГРАМИ 
ВІДКРиТТЯ НОВиХ лІцеНЗІЙНиХ НАВчАлЬНиХ ПРОГРАМ,  

ПІДТРиМКА НАУКОВиХ ДОСлІДЖеНЬ

$ 30 700 000

$ 32 400 000

$ 2 400 000



КУРС ЕТИКА 
СУЧАСНОСТІ: 

КЛЮЧОВІ 
АСПЕКТИ

8

МОВНИЙ 
ЕКСПРЕС

160

ЛІТНІ ШКОЛИ 
2014

539

СЕМЕСТР  
ЗА КОРДОНОМ

2

ІКОНОПИСНА 
ШКОЛА 

30

102

Львівська 
бізнес-
школа 

716

ДЕРЖАВНІ  
ДИПЛОМНІ  
ПРОГРАМИ

1244

СЕРТИФІКАТНІ  
ПРОГРАМИ
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12% 

2% 

21% 

1% 

навчальні  
програми

УКОФ 
Канада

9% 

Пожертви  
з України

35% 

Європейські 
фундації

39% 

навчальні  
програми

Господарські  
витрати

6% 
Послуги

Інші  
пожертви  
з Канади

13% 
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інститути та 

центри

8% 
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розвиток,  
колегіум,  
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34% 

УКОФ СШа  
та інші пожертви

18% 

Інституційна  
підтримка

КАТЕХИТИЧНО
ПЕДАГОГІЧНИЙ 

ІНСТИТУТ

107

ІНСТИТУТ 
ЕКУМЕНІЧНИХ 

СТУДІЙ

58
ШКОЛА 

УКРАЇНСЬКОЇ 
МОВИ ТА 

КУЛЬТУРИ

7

ФІЛОСОФСЬКО
БОГОСЛОВСЬКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ

281

109

Загальне 
відділення

172

Семінарійне 
відділення

Дистанційна 
форма 

навчання

30

Львівська  
бізнес-школа  

(Key Executive MBA)

8

ПРОГРАМА З 
ІННОВАЦІЙ ТА 

ПІДПРИЄМНИЦТВА

59

MSc in  
Technology  

Management    

24

Львівська  
бізнес-школа 

(Малий бізнес)

11

12

Управління 
персоналом та 
організаційний 

розвитокІнновації та 
підприємництво

47

Магістерська 
програма 

екуменічних 
наук

14 СЕРТИФІКАТНА 
ПРОГРАМА З 

БІОЕТИКИ

34
ПІДГОТОВЧІ 

КУРСИ

47

ГУМАНІТАРНИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

427

37

Медіа 
комунікації

101

Соціальна 
педагогіка   

38

Журна-
лістика

144
Історія

30
Психологія

ІНСТИТУТ 
ПСИХІЧНОГО 

ЗДОРОВ’Я

167
Програма  

«Психологічні 
виміри духовного 

супроводу та 
формації»

62

Програма 
«Школа 

прикладної 
поведінкової 

терапії» 

31Програма 
«Психологія 
для життя» 

74

ІНСТИТУТ 
ЛІДЕРСТВА ТА 
УПРАВЛІННЯ

85

Програма 
монаших 

згромаджень

40

Програма 
“Управління 
медійними 

організаціями”

14 Школа  
лідерства 
служіння

12

19

Програма 
«Управління 

неприбутковими 
організаціями» 

Програма  
«Медико-

психологічний та 
соціальний супровід 

осіб з особливими 
потребами»

14
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ПаРтнеРи З РОЗВитКУ ГРОМаДянСьКОГО СУСПІЛьСтВа
  анонімні жертводавці (Європа)
  американська конференція католицьких єпископів (СШа)
  асоціація «Карітас» (німеччина)
  Глобальний договір ООн
  Дієцезія Мантуї (Італія)
  Конгрегація Східних Церков (Ватикан)
  Кредитові спілки Самопомочі (СШа)
  Міжнародна організація «Лярш» (Франція, Канада)
  Організація NED (СШа)
  Організація українців у Великобританії
  Папська агенція CNEWA (СШа, Канада)
  Пасторальний форум (австрія)
  Програма місії і світового служіння Протестантської Церкви нідерландів
  Союз українок америки (СШа)
  товариство Ісуса (Польща)
  Українська католицька освітня фундація (СШа, Канада)
  Українське релігійне товариство св. Софії (СШа, Великобританія, Італія, Бельгія)
  Українські католицькі єпархії та парафії Північної америки, Європи, австралії
  Українські Патріархальні товариства (СШа, Великобританія)
  Утрехті Kerk in Actie
  Фонд «Відродження» (Україна)
  Фонд «Сейбр» (СШа)
  Фонд Лінди та Генрі Бредлі (СШа)
  Фундація «Допомога Церкві в потребі» (німеччина)
  Фундація «Кук» (СШа)
  Фундація «Реновабіс» (німеччина)
  Фундація «Комунікантeс» (нідерланди)
  Фундація Генрі науена (Голландія)
  Фундація Джона темплетона
  Фундація Fidel Götz (Ліхтенштейн)
  Фундація Конрада аденауера
  Фундація Oeuvre d Orient (Франція)
  Фундація Марії Гулай-Ліон (СШа)
  Фундація Ротшільда (Великобританія)
  Фундація Serra International (СШа)
  Фундація тетяни і Омеляна антоновичів (СШа)

аКаДеМІЧнІ ПаРтнеРи
  академія Іґнатіанум в Кракові (Польща)
  американська Рада наукових товариств (СШа)
  амплфорс Коледж (Великобританія)
  асоціація католицьких коледжів і університетів (ACCU) (СШа)
  Бібліотека Конгресу СШа
  Богословський факультет Опольського університету (Польща)
  Варшавський університет (Польща)
  Варшавський університет Кардинала Стефана Вишинського (Польща)
  Вестонська єзуїтська богословська школа (СШа)
  Вища гуманістична школа імені Короля Станіслава Ліщинського (Польща)
  Вища школа соціальних наук (Франція)
  Вільний університет Святої Марії в Римі (LUMSA) (Італія)
  Вюрцбурзький університет (німеччина)
  Гарвардський український дослідницький інститут (СШа)
  Греко-католицький богословський факультет Пряшівського Університету 

(Словаччина)
  Вища Професійна технічно-економічна школа ім. Броніслава Маркевича 

(Польща)
  Єврейський університет у Єрусалимі (Ізраїль)
  Європейська федерація католицьких університетів (FUCE)
  Європейський коледж «натолін» (Польща)
  Європейський університет «Віадріна» (німеччина)
  Єреванський державний університет (Вірменія)
  Інститут Гаррімана при Колумбійському університеті (СШа)
  Інститут історії Польської академії наук у Варшаві (Польща)
  Інститут національної пам’яті у Варшаві (Польща)
  Інститут східнохристиянських студій ім. а. Шептицького при Університеті 

св. Павла (Канада)
  Інститут української культури та освіти ім. Патріарха йосипа Сліпого (аргентина)
  Канадський інститут українських студій
  Католицький університет айхштетт-Інгольштат (німеччина)

  Люблінський католицький університет (Польща)
  Лювенський католицький університет (Бельгія)
  Католицький університет америки (СШа)
  Католицький університет Петера Пазмані (Угорщина)
  Католицький університет в Ружомберку (Словаччина)
  Католицький університет Хорватії
  Collegium Orientale (німеччина)
  Лілльський католицький університет (Франція)
  Ліонський католицький університет (Франція)
  Львівський національний університет ім. І. Франка (Україна)
  Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у сфері академічних 

досліджень між УКУ та Університетським Коледжем Інституту ньюмана
  Міжнародна комісія з історії і досліджень християнства (CIHES)
  Міжнародна федерація католицьких університетів (FIUC-IFCU)
  Міжнародний богословський інститут з вивчення подружжя і родини(австрія)
  Міжуніверситетська програма Artes Liberales (Польща)
  нановік Інститут європейських студій (СШа)
  національний офіс Програми те МПУС в Україні
  національний університет «Києво-Могилянська академія»
  національний університет «Львівська політехніка»
  Папська академія св. ансельма (Італія)
  Папський біблійний інститут (Італія)
  Папський богословський факультет у Варшаві, Colegium Bobolanum (Польща)
  Папський Григоріанський університет (Італія)
  Папський патристичний інститут «августиніанум» (Італія)
  Папський католицький університет Парани (Бразилія)
  Папський орієнтальний інститут (Італія)
  Папський салезіянський університет (Італія)
  Папський університет Комільясу (Іспанія)
  Папський університет Саламанки (Іспанія)
  Папський університет св. т. аквінського «анджелікум» (Італія)
  Папський Урбаніанський університет (Італія)
  Папський католицький університетом Чілі
  Парижський католицький університет
  Програма академічних обмінів імені Фулбрайта (СШа)
  Рада міжнародних наукових досліджень IREX (СШа)
  Університет м. Ювяскуля (консорціум темпус-проекту «національна система 

забезпечення якості із взаємної довіри у системі вищої освіти»), ХнУРе, ЧнУ, 
УКУ, наККІМ, УаС, UC-PT, TUKE-SK, ENQA-BE, МОн України

  Угода про академічне співробітництво між Державним університетом 
середнього заходу (УнІСентРО), Бразилія та УКУ

  Український Вільний Університет в Мюнхені (німеччина)
  Український інститут в Лондоні (Великобританія)
  Український інститут нью-йорка (СШа)
  Університет Ave Maria (СШа)
  Університет Вінніпегу (Канада)
  Університет Загреба (Хорватія)
  Університет імені Сулхана-Саби Орбеліяні в тбілісі (Грузія)
  Університет Мілану (Італія)
  Університет нотр-Дам (Люез Зук Мосбе, Ліван)
  Університет нотр-Дам (СШа)
  Університет Пассау (німеччина)
  Університет Саскачевану (Саскатун, Канада) і  

Коледжом Св. томаса Мора (Саскатун, Канада)
  Університет Радбауд (нідерланди)
  Університет св. Івана (СШа)
  Університет св. томаса (Міннесота, СШа)
  Університет UNICENTRO в Іраті (Парана, Бразилія)
  Університетcький коледж св. Марії в Калгарі (альберта, Канада)
  Університет для іноземців м. Перуджа
  Установа громадського мовлення Дойче Велле
  Факультет «Artes Liberales» Варшавського Університету (Польща)
  Фордемський Університет (нью-йорк, СШа)
  Харківський національний університет ім. Василя Каразіна
  Харківський національний університет радіоелектроніки
  Центр Aletti (Італія)
  Центр візантійських студій (Румунія)
  Центр українських історичних досліджень імені Петра яцика (Канада)
  Центральноєвропейський університет (Угорщина)
  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

МІЖНАРОДНІ ПаРтнеРи УКУ



Наші контакти в Україні:
Україна, 79011, м. Львів,
вул. Іларіона Свєнціцького, 17
тел.: (38-032) 240-99-40 
факс: (38-032) 240-99-50
e-mail: info@ucu.edu.ua
www.ucu.edu.ua

Contact us in Ukraine:
Ukrainian Catholic University
vul. llariona Sventsitskoho, 17
Lviv, 79011,Ukraine
phone: 380 322/40-99-40
fax: 380 322/40-99-50
e-mail: info@ucu.edu.ua
www.ucu.edu.ua

Contact us in USA:
Ukrainian Catholic
Education Foundation
2247 W. Chicago Avenue
Chicago, IL 60622
phone: 773/235-8462
fax: 773/235-8464
e-mail: ucef@ucef.org
www.ucef.org

Contact us in Canada:
Ukrainian Catholic
Education Foundation
263 Bering Avenue
Toronto, ON M8Z 3A5
Canada
phone: 416/239-2495
toll free (in Canada): 1/866/871- 8007
fax: 416/239-2496
e-mail: info@ucef.ca
www.ucef.org

Contact us in the EU:
Ukrainian Institute in London
(affiliated to the Ukrainian 
Catholic University)
79, Holland Park
London, W11 3SW
United Kingdom
e-mail: info@ukrainianinsti-
tute.org.uk
www.ukrainianinstitute.org.uk

Ви можете підтримати нас, зробивши 
благодійну пожертву на рахунок:

р/рах. №26004011155958

Отримувач: Релігійна організація 
«Український католицький університет 
Української Греко-Католицької Церкви»

ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, ЄДРПОУ 
20850999

У Вашому переказі в полі «коментар»  
просимо вказати: Благодійна пожертва

Відтепер існує можливість здійснити 
пожертву on-line, перейшовши за 

посиланням: supporting.ucu.edu.ua/donate/

Дякую Богові за те, що наш Університет був причетним до тих змін, які відбуваються 
в Україні. Ми ділом показали, що основна наша місія – служити іншим людям. Наші 

студенти та викладачі були на передовій революції, дехто віддав життя за іншу Україну.
У цей нелегкий час ми розпочинаємо кампанію з розвитку Університету: будуємо 

нові академічні корпуси, розширюємо перелік академічних програм, засновуємо нові 
студентські та викладацькі стипендії.

Прошу кожного пожертвою чи порадою долучитися до розвитку УКУ. Нам разом потрібно 
виховувати нове покоління, яке буде жити та працювати в новій Україні, Україні, в якій не 

буде корупції, бідності та ненависті.

Владика Борис Ґудзяк,
президент УкУ


