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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.

СЛОВО
Р Е К Т О РА
Дорогі у Христі брати і сестри!
Від імені усієї спільноти Українського
католицького університету щиро дякую
Вам за довіру та всебічну підтримку місії
нашого Університету. Ваш вклад і підтримка
широкого кола жертводавців з України та
усього світу дозволяє УКУ рости, розвиватися
і втілювати інноваційні проекти заради
кращого формування нових лідерів
нової України.
Протягом останнього року Університет
демонструє неймовірну динаміку: відкрилися
нові академічні програми, покликані якісно
давати відповідь на найгостріші виклики,
які сьогодні стоять перед українським
суспільством. Зокрема, від початку війни на
сході нашої країни, Університет намагається
якомога ефективніше допомагати у
проведенні важливих реформ. УКУ відкрив
Школу реабілітаційної медицини, програми
з клінічної психології й психічного здоров’я,
покликані підготувати фахівців для якісної
психологічної та фізичної реабілітації наших
воїнів, а також сприяти реформуванню
системи реабілітації в Україні.
Також розбудовуємо і покращуємо
університетську інфраструктуру. У вересні
Блаженнійший Патріарх Святослав освятив
новий храм і пасторальний центр УКУ –
церкву Святої Софії-Премудрости Божої.
Менше, ніж через рік, свої двері відкриє
Центр Митрополита Андрея Шептицького.
Стрімкий ріст Університету не змінює
наших пріоритетів у підході до навчання та
виховання студентів. У навчальні програми
включено дисципліни з історії християнства,
Святого Письма, християнської етики, а
також можливість щоденно брати участь у
богослужіннях. Будучи людьми віри, добре
знаємо, що наші здобутки є даром Божим,
плодом молитви і важкої праці багатьох
співробітників і приятелів УКУ, що вони стали
можливими завдяки вашій щедрості.

We a r e t h e r e s u l t o f o u r h a r d
work. Our passion for what we do
m a k e s u s p i o n e e r s i n o u r s e c t o r.

Дякуємо за дар підтримки і солідарності.
Саме тому сьогодні запрошую долучитись
до розвитку Університету, який працює для
вас. Дар вашої солідарності і підтримки є для
нас найцінніший. Це буття разом надихає і
окрилює до нових звершень, щоб наші діти
та онуки могли жити в безпечній і успішній
країні.
При цій нагоді запрошую до нашого і
вашого Університету, де зможемо поділитися
з вами спільними успіхами та планами на
майбутнє

Слава Ісусу Христу!
о. д-р Богдан Прах
ректор УКУ
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РІК БОЖОГО МИЛОСЕРДЯ
Святіший Отець Франциск проголосив
рік, що минає, Роком Божого Милосердя. Це
по-особливому сприяло й надихало нас бути
активними й уважними до людей потребуючих.

Духовно-пасторальний відділ УКУ провів
ряд заходів, скерованих на духовне зростання
самого Університету, львів'ян, українського
народу та світової спільноти.
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Запросити
на каву друга

Привітали з Різдвом
Східну Україну
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Фото: president.gov.ua
3. Друг "Емаусу" Павло Баран
4. Друг "Емаусу" Володя Андрущишин та Оксана Федунів
5. Марина Порошенко на зустрічі з Романом Кисляком

1. Перенесення ікони "Милосердя Двері" до новозбудованого університетського храму
2. Студентка соціальної педагогіки Іванка Бедь із вихованкою спеціалізованої школиінтернату для незрячих

12 квітня

Процесійний молитовний похід
спільноти УКУ та студентів м.
Львова до воріт Божого Милосердя у
соборі Святого Юра

14 травня

Акція милосердя та доброчинності
студентів УКУ та хору «Стрітення»
до геріатричного центру м. Угнева
Сокальського району

21 квітня

Акція милосердя та доброчинності
студентів у дитячому онкологічному
центрі у Львові

грудень - вересень

Студенти соціальної педагогіки
УКУ тричі відвідували учнів
спеціалізованої школи-інтернат
с. Верхнє Синьовидне
Сколівського району.

Спільнота УКУ розпочала розпочала Рік
Божого Милосердя паломництвом від храму
Блаженних новомучеників УГКЦ до Собору
Святого Юра. Разом із владикою Володимиром,
єпископом-помічником Львівської архиєпархії
УГКЦ, молилися за мир, українське студентство,
воїнів, жертв тоталітарних режимів. У цьому
паломництві взяли участь також викладачі,
студенти інших навчальних закладів та
мешканці Львова.
Справжнім подарунком для УКУ і львів'ян
у цьому Ювілейному році стало освячення
новозбудованого університетського храму
Святої Софії – Премудрості Божої 11 вересня.
Напередодні, 10 вересня, спільнота здійснила
ще одне паломництво від Собору Св. Юра
до храму Святої Софії - Премудрості Божої з
перенесенням ікони "Милосердя Двері".
Значна частина нашої університетської
спільноти долучається до різних акцій
та особисто чинить діла милосердя. Ми
переконуємося, що для того, аби служити й
творити милосердя, найперше потрібні не
великі статки, але відкрите серце.

Ходіть #накавуздругом – робіть суспільство
кращим! Із таким закликом Центр духовної
підтримки осіб з особливими потребами “Емаус” та
активіст із церебральним паралічем Роман Кисляк
розпочали всеукраїнську акцію підтримки людей
з особливими потребами.
На початку лютого Романа Кисляка попросили
покинути ресторан у Львові. Офіціант закладу
через ДЦП розцінив його як “підозрілу особу”.
Інцидент викликав хвилю громадського обурення.
Дружина Президента України Марина Порошенко
відреагувала на ситуацію та запросила Романа
на чашку кави. Хлопець не просто прийняв
запрошення першої леді, а й разом з “Емаусом”
закликав усіх небайдужих зустрітися за кавою з
людиною із особливими потребами.
До акції #накавуздругом приєдналися відомі
журналісти, представники громадських організацій
і звичайні громадяни.

6. Студенти УКУ з вертепом на Сході

Студентське братство УКУ
різдвяним вертепом привітало
жителів Східної України.
Черкаси, Харків, Слов’янськ,
Краматорськ, Артемівськ, міста
вздовж лінії фронту аж до
Маріуполя – загалом понад
чотири тисячі кілометрів
за 10 днів.
Вертеп – ще одна нагода
розповісти про події, які
відбуваються в Україні, та
історію Різдва Христового.
Тому й герої різдвяної вистави
- сучасні: Ірод - Путін, герої –
українські бійці, волхви – схожі
на спостерігачів ОБСЄ.
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СПОВНИТИ МРІЮ ПАТРІАРХА

Фото: Павло Дідула

"Великого бажайте!
...Одушевлятися великим,
високим і мати перед
очима гідну мету – само
собою підносить людину.
…Людина росте зі своїми
задумами і своїми
плянами"
Патріарх Йосиф Сліпий

(1893 – 1984), Глава Української
греко-католицької церкви з
1944 до 1983 року.

Отець і Глава Української
Греко-Католицької Церкви
Блаженніший Святослав
(Шевчук) освятив храм Святої
Софії - Премудрості Божої.
Церква є особливою
святинею для України. Вона
об’єднує одразу три храми:
крипту Гробу Господнього,
нижній храм святого
Климента Папи Римського та
головний храм Святої Софії –
Премудрості Божої.
Архітектура церкви
представляє основні моменти
історії спасіння і закликає до
паломництва крізь Таїнства до
радісної місії у світі. Пандуси
між храмами запрошують
духовних супутників до
літургійної процесії «від
слави до слави». Тому що рух,
спільна проща, солідарність
— це видимі альтернативи до
застою, теоретичної абстракції
та індивідуалістичного
відчуження.

При вході до храму
розміщений душпастирський
центр. Цим виражене
його головне завдання –
втаємничувати, пояснювати,
підготовляти, вводити у
Таїнство Бога і Його спасенної
присутності серед
свого народу.
«Хочемо, аби він став
центром академічного
душпастирства цілого міста»,
– каже керівник духовнопасторального відділу
о. Юрій Саквук.
За словами президента
УКУ Владики Бориса
(Ґудзяка), храм Святої
Софії - Премудрості Божої
покликаний промовляти до
сучасної людини. Архітектура
і дух церкви допомагатимуть
пізнавати наше духовне
коріння та провадитимуть нас
на вихід, на післаництво, на
свідчення посередині міста.

“

Дозвольте мені
від себе особисто
і від всього
Синоду наших
єпископів заявити
нашу цілковиту
підтримку Українського
католицького
університету.
Місія УКУ — бути
світлом світу,
джерелом проповіді
Євангелія усім людям –
з різних культур, мов,
різного приготування і
на різних етапах свого
воцерковлення"
Блаженніший
Святослав
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РАЗОМ МОЖЕМО БІЛЬШЕ
Волонтерська сотня УКУ
Із початком бойових дій на сході України в
університеті створили Волонтерську сотню.
До організації входять працівники УКУ, також
долучаються студенти.
Волонтерська сотня надає доброчинну
допомогу військовим і структурним

підрозділам, що боронять територіальну
цілісність України. Передає гуманітарну
допомогу військовослужбовцям АТО й жителям
територій, які безпосередньо переживають
наслідки бойових дій.

У 2016 році:
Виготовлено та передано військовим
частинам два мобільні прально-банні
комплекси.
Душпастирське і волонтерське служіння
у Львівському військовому госпіталі.
Забезпечено військово-польові
госпіталі розхідними медичними
матеріалами, запчастинами.
Доставлено гуманітарні вантажі для
територій, прилеглих до зони бойових
дій у Донецькій і Луганській областях
Надано духовну і матеріальну опіку
пораненим і членам їх сімей
Наадано фінансову та матеріальну
підтримку поїздок студентського
братства УКУ на Схід

Надія Надільна разом з волонтерською сотнею УКУ зустрічає
бійців зі сходу

Час лідерства
Завдяки підтримці Ігоря Ігнатовича
та його дружини Марти Ігнатович
університет відкрив Дослідницький
та методологічний центр лідерства
УКУ. Команда Центру розробить
управлінські навчальні кейси,
які будуть включені в навчальні
програми Львівської бізнес-школи
УКУ, Школи управління УКУ та
Інституту лідерства УКУ.

Міжнародне визнання LvBS
Львівська бізнес-школа УКУ
отримала міжнародну акредитацію
CEEMAN IQA. Оцінка засвідчує
міжнародне визнання того, що
школа не лише надає бізнес-освіту
та займається дослідженнями,
дотримуючись найвищих
міжнародних стандартів якості, але й
відповідає потребам клієнтів і робить
внесок у розвиток середовища, в
якому працює.

E - простір для спільноти
Університет заохочує викладачів
та студентів поєднувати стаціонарні
і дистанційні форми навчання.
Завдяки Центру інноваційних та
навчальних технологій у навчальний
процес впроваджується електронне
навчання. Важливою подією став
початок онлайн курсу професора УКУ
Ярослава Грицака "Вибрані питання
європейської історії"
на платформі масових
онлайн-курсів Prometheus.

ДЕКОМУНІЗАЦІЯ.UA
Відеоакадемія документального серіалу
DOCemotion – проект Школи журналістики УКУ.
Завдання команд – зняти серію документального
серіалу, присвяченого декомунізації в Україні.
У серіях не йдеться про знесення пам’ятників чи
перейменування. Вони - про два типи світобачення:
радянський й сучасний.
Радянське –> Рідний Край. Історія про те, як
декомунізувалося село Радянське, в якому вже
давно живе лише дві сім’ї. Герої запевняють, що
їхня внутрішня декомунізація давно відбулася, тож
залишилося просто змінити табличку на в’їзді у
селище на Рідний Край.
Сектор (М)аріуполь. Серія присвячена
конфліктові поколінь у середовищі фанатів
маріупольського футбольного клубу “Іллічівець”.
Комуналка. Молодий і заповзятий Тимофій,
працівник Impact HUB Odessa, та його сусіди
радянського гарту, які впевнені "не варто
намагатися – нічого не зміниться", живуть у старій
комунальній квартирі в Одесі.
Живі та Нескорені. У Червонограді на Львівщині
роками протистоять два хори, в одному з яких
співають націоналісти й ветерани ОУН/УПА, а
в другому – представники російської громади,
ветерани праці й "Великої Вітчизняної".
Пара олімпійців. Герой цієї серії – чоловік,
який брав участь у першій і єдиній Параолімпіаді
від СРСР у 1988-му. У Радянському Союзі людей з
інвалідністю ховали подалі.

Фото з архіву Школи журналістики УКУ

10

11

НОВІ АКАДЕМІЧНІ
ГОРИЗОНТИ
Artes Liberales
Перша в Україні бакалаврська програма,
створена за моделлю «вільні науки». Є три
спеціальності: «Історія», «Філологія» та
«Культурологія». Студент може змінювати
напрям після першого курсу. Програма
робить наголос на розвиток навичок
критичного самостійного мислення та є
міждисциплінарною.

6
Факультетів

8

Бакалаврських
програм

19

Магістерських
та аспірантських
програм

22

Інститути та
центри

Data Science
Одна з перших в Україні магістерська програма
з комп’ютерних наук зі спеціалізацією в науках
про дані (Data Science). Для працівників
ІТ-компаній, що досягнули певного рівня
компетенцій і готові професійно зростати.
Мова навчання – англійська.

Клінічна психологія з основами
когнітивно-поведінкової терапії
Перша в Україні магістерська програма, що
готує фахівців для практичної та науководослідної роботи у сфері клінічної психології.
Розроблена за британською моделлю.
Програма передбачає стаціонарну та модульну
систему навчання.
Магістерська програма з прав людини
Перша в Україні програма, що готує фахівців
у галузі захисту прав людини. Зорієнтована на
розкриття механізмів і практики застосування
міжнародних стандартів захисту прав людини
в українському середовищі. Один із важливих
елементів навчального процесу - юридична
клініка, де студенти отримують навики
професійної практичної роботи.
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ПРОСТІР
МОЖЛИВОСТЕЙ
ТВОРИМО
ПРОСТІР МОЖЛИВОСТЕЙ
Відкрито Школу реабілітаційної медицини
Школа готуватиме фізичних терапевтів та
ерготерапевтів. В Україні це запотребовані
спеціальності – фізичних терапевтів дуже мало,
а ерготерапевтів – взагалі немає.
Відкриття магістерської програми
заплановане на вересень 2017 року. Тривалість
навчання - два роки. Програма навчання у школі
розроблена з урахуванням досвіду університетів
Європи та Північної Америки.
Ще одним напрямом роботи Школи є
створення сучасного реабілітаційного центру з
надання фізичної та психологічної реабілітації.
Це буде місце реабілітації пацієнтів та
навчальною базою для студентів.
Восени 2016 року Школа реабілітації УКУ
розпочала соціальний проект «Простір
можливостей». Фізичні терапевти з
міжнародним досвідом надають безкоштовну
реабілітаційну допомогу військовослужбовцям,
сім’ям військових, переселенцям та волонтерам.
Більше інформації на сайті srm.ucu.edu.ua

Справитися з невидимими травмами
Інститут психічного здоров'я УКУ продовжує
готувати фахівців, які можуть працювати із
посттравматичним стресовим розладом.
Загалом Інститут підготував 600 тренерів для
роботи з дітьми методом травмофокусованої
когнітивної терапії. 600 батьків прослухали
виступи фахівців Інституту про травму та її
впливу на дитячу психіку.
Інститут видає сучасну наукову літературу
з психотерапії. Нещодавно перекладено
книгу “Психотерапія з дітьми та підлітками, які
пережили травму та втрату”. 2000 примірників
передадуть фахівцям зі Сходу України.
Розпочав також роботу просвітницький
сайт “Простір надії” - портал, де можна
знайти інформацію, поради, як справитися із
травмуючими подіями.
Більше інформації на сайті ipz.org.ua
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РІК ЗУСТРІЧЕЙ
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Відповідальність нести примирення
Філософсько-богословський
факультет та Інститут
екуменічних студій УКУ в
співпраці з Європейським
товариством католицького
богослов’я провели
міжнародну конференцію
«Миротворча роль Церков:
екуменічна співпраця
задля суспільної злагоди і
примирення».
Провідні богослови
світу обговорили питання
творення традиції прощення
та примирення, єдності

українського релігійного
середовища у контексті подій
Майдану та війни на сході
країни та як християнські
церкви можуть сприяти
культурі миру та екуменізму.
“Ми, як християни, маємо
особливу екуменічну
відповідальність бути
миротворцями та нести
примирення в наші спільноти,
проголошуючи слово надії
і зцілення для тих, хто
терпить, хто поранений чи
втратив рідний дім. На тлі

продовження соціальноекономічної нестабільності
та іноземної агресії досвід
участі українських Церков
у миротворчому процесі
засвідчив здатність місцевих
церковних провідників
відновлювати довіру,
національну єдність та
долати перепони для миру у
нашому суспільстві”, - диякон
Роман Завійський, декан
філософсько-богословського
факультету УКУ.

Найбільший з'їзд гуманітаріїв
Влітку в університеті
відбувся конгрес
Асоціації слов’янських,
східноєвропейських та євроУніверситет продовжує
бути місцем формації,
майданчиком для дискусій,
зустрічей та спілкування.
У 2016 році до УКУ
завітали Архиєпископ
Клавдіо Ґуджеротті,
Апостольський Нунцій
в Україні та Державний
Секретар Ватикану
кардинал П’єтро Паролін.
Держсекретар зустрівся
із семінаристами з усієї
України в Львівській духовній
семінарії Святого Духа УГКЦ.
Візит прем’єра папської
держави є свідченням
глибокого розуміння
важливості університетів
для християнської культури
і особливого місця УКУ в
сучасному українському
суспільстві та навчальнонауковому просторі.

Лекцію для студентів
прочитав британський
журналіст, письменник,
фахівець із медій у сучасній
Росії Пітер Померанцев.
Депутатка Європарламенту
Ребекка Гармст завітала до
УКУ та поділилася думками
про необхідні кроки
для демократичного
розвитку України.
Цікавою була лекція
відомого польського соціолога
Пйотра Штомпки «Свобода і
моральний капітал», приїзд
якого зорганізувала програма
соціології УКУ.
Посол США Джеффрі
Пайєтт разом із учасниками
програми Capstone зустрівся
зі студентами та викладачами
УКУ, щоб обговорити питання
майбутнього України.

Варто відзначити початок
освітньої програми “Case
Teaching and Case Study Writing for Public Policy” Школи
управління УКУ в партнерстві
з “Академією лідерства задля
розвитку” Центру демократії,
розвитку та верховенства
права Стенфордського
університету (США). Візит та
навчальний курс професора
Френсіса Фукуями та Кента
Уївера в межах програми став
знаковою подією не тільки
для УКУ та міста Львова.
Перший етап – навчання
тренерів методики
дослідження проблем
та розробки шляхів
імплементації реформ
заваршився в серпні.
Наступний – підготовка
посадових осіб –
розпочнеться у січні 2017 року.

азіатських студій (ASEEES)
і Міжнародної асоціації
гуманітаріїв (МAГ).
Участь у заході взяли

понад 500 доповідачів з
усього світу. Це найбільший
міжнародний з'їзд дослідників
гуманітарного циклу.

Країн

Азія
Європа

Японія

Північна Америка

Казахстан

Близький схід

Південна Корея

США
Канада

Ізраїль

Мексика

Нова Зеландія

Росія
ЄС та ін. країни
Європи

Австралія

* - Австрія – 10, Бельгія – 1, Білорусь – 15, Великобританія – 18, Греція – 1, Грузія - 2, Естонія – 5, Ірландія – 2, Італія -19, Литва – 7, Молдова – 1, Нідерланди – 3, Німеччина -17, Норвегія –3, Польща – 28, Румунія – 5,
Сербія – 1, Словаччина – 1, Угорщина – 7, Україна – 154, Фінляндія – 3, Франція – 2, Хорватія – 4, Чехія – 2, Швейцарія -1, Швеція - 8

ТЕМИ

Проблеми гуманітаристики

Радянська історія

Здоров'я і Тіло

Історія: загальні теми

Мова і лінгвістика

Масові комунікації

Історія: Центрально-Східна Європа

Література

Сюжет, дискурс і презентація

Ідентичність

Історія імперської доби

Антропологія

Політика і політичні науки

Релігієзнавство

Єврейські науки

Соціологія і суспільство

Соціальна пам'ять

Урбаністика
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НОВЕ ПОКОЛІННЯ
Вазонок
майбутнього
Студентка другого курсу
програми з комп'ютерних наук
Дзвінка Яріш презентувала
проект iPlant - “розумний
вазон”, який турбується
про себе. За допомогою
пристрою рослина надсилає
повідомлення власнику не
тільки, коли час поливати,
а й про вологість повітря в
приміщенні.
“В одній із наших авдиторій є
вазон. Одного дня стало цікаво,
хто і як часто його поливає.
Зрозуміли, наскільки зручно
було би, якби вазон нагадував
про це”, - розповідає
про ідею Дзвінка.
У студентці гармонійно
поєднались гуманітарій та
програміст. Ще до 8-го класу
Дзвінка писала прозу, щороку
брала участь у конкурсах з
української мови імені Петра
Яцика. Декілька років потому
- вже була першою в рейтингу
вступників на програму з
комп'ютерних наук УКУ.
Багато вчитися,
подорожувати, вдосконалювати
іноземні мови, брати участь у
конкурсах із програмування.
Розклад Дзвінки - насичений.
“В УКУ соромно не бути
мотивованим”, - каже студентка
про навчання в Університеті.

Фото з Фейсбук сторінки Людмили Крижановської

Потреба віддячити

У грі - випускники

Збудувати стіни
та стосунки

Випускники Школи
журналістики УКУ
започаткували стипендію,
що присуджуватиметься
щороку студентові
1-го курсу. Внески до
стипендійного фонду
зробили випускники з усіх
випусків магістерської
програми з журналістики.
“Людина, яка
отримує освіту завдяки
фінансовій підтримці,
відчуває внутрішню
потребу віддячитися”,
- зазначила випускниця
Марічка Паплаускайте під
час вручення сертифікату
першокурсниці
Олександрі Власюк.

Відбулась перша
святкова зустріч
випускників УКУ та
Львівської богословської
академії всіх років. У
межах заходу проведено
офіційну інавгурацію
нового правління
Асоціації випускників УКУ.
“Найважливішим
завданням Асоціації є
сформувати середовище
довіри, взаємодопомоги
серед випускників.
Ми намагатимемося
бути конструктивними
критиками і порадниками
університету”, президент Асоціації
Юрій Дідула.

11 міст України,
391 волонтер, 40
відбудованих помешкань,
12 облаштованих
громадських просторів...
Випускники і студенти УКУ
«зБУРюють» країну своєю
відкритістю, приязню,
довірою, солідарністю і
радістю життя.
«Будуймо Україну
Разом» - проект
Львівської освітньої
фундації, розпочатий
у 2014 році. Ідея допомогти українцям,
які потрапили в скруту
і не можуть самостійно
вирішити свої проблеми.

Марічка Паплаускайте та студентка першого курсу магістерської програми з журналістики Олександра Власюк
Оля Зарічинська вітає нового президента Асоціації випускників УКУ Юрка Дідулу
Дзвінка Яріш із "розумним вазонком"

ВЕЛИКОГО БАЖАЙТЕ!

Більше про наших випускників читайте на сайті alumni.ucu.edu.ua
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УКУ В ЦИФРАХ

Дипломні
програми*

Географія
студентів*
- 755

Сертифікатні
програми

- 50

"Етичні цінності у фармацевтичній
діяльності" – 46

- 20
- 10
-0

АР Крим
10
Вінницька область
10
Волинська область
11
Дніпропетровська область 24
Донецька область
20
Житомирська область
5
Закарпатська область
11
Запорізька область
8
Івано-Франківська область 54
Київська область
50

58,3%
Кіровоградська область
Луганська область
Львівська область
Миколаївська область
Одеська область
Полтавська область
Рівненська область
Сумська область
Тернопільська область

41,6%

Майстерня подружніх відносин – 20
"Медико-психологічний та соціальний
супровід осіб з особливими потребами" – 15

6
8
755
3
12
5
10
3
55

* Студенти, які навчаються на ліцензованих МОН бакалаврських та магістерських програмах

Курс з методу розпізнавання плідності – 18
Майндфулнес – 15

Харківська область
Херсонська область
Хмельницька область
Черкаська область
Чернівецька область
Чернігівська область

10
3
6
4
3
9

Фінансовий звіт

"На службі охорони життя" – 25
Психологія для життя - 60
Школа української мови та культури – 95
Літні школи – 450
Підготовчі курси – 426

* Кількість студентів дипломних та довготривалих сертифікатних програм подано станом на 01.10.2016.

Операційна діяльність

Капітальні проекти

Надходження
Навчальні програми та послуги
Пожертви та ґранти з США
Пожертви та ґранти з Канади
Пожертви та ґранти з Європи
Пожертви та ґранти з України
Розподіл сталих фондів

3% 4%

4%

20%
15%
6%
11%
44%
4%

Витрати

Академічний розвиток,
колегіум, бібліотека та ІТ
Господарські витрати
Інституційна підтримка
Навчальні програми
Наукові інститути та центри

Аспірантура - 22
Бізнес-адміністрування – 29
Богослов’я – 261
Екуменічні науки - 35
Журналістика – 48
Інновації та підприємництво – 49
Історія та археологія – 134
Комп’ютерні науки – 104
Культурологія – 28
Медіакомунікації – 37
Науки про дані – 13
Право – 10
Психологія – 115
Публічне адміністрування - 27
Релігійні науки - 173
Соціальна педагогіка – 111
Соціальна робота – 31
Соціологія – 54
Управління неприбутковими організаціями - 27
Управління персоналом та організаційний
розвиток – 36
Управління технологіями – 46
Філологія – 30

15%
19%

7%

89%

19%

29%

Пожертви та ґранти з США
Пожертви та ґранти з Канади
Пожертви та ґранти з Європи
Пожертви та ґранти з України

4%
29%
64%
3%

11%

6%

7%
19%
20%
35%
19%

Надходження

20%

35%

20%

44%

5%
6%

64%

Університетське містечко на
вул. Козельницькій
Будівля на вул. І. Свєнціцького
Інші проекти

Витрати
89%

6%
5%
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НОВІ ВИДАННЯ
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НАГОРОДИ

Блаженніший
Любомир Гузар.
«Де скарб Твій...».

У книзі зібрано
відповіді Владики
на запитання
підприємців під
час зустрічей
дискусійного клубу
«Бізнес Credo», що їх організувала
Львівська бізнес-школа УКУ в 2012 та
2015 рр. “Багатим треба вміти бути” каже Блаженніший Любомир

Джозеф Ґілл.
Флорентійський
собор.

Праця британського
вченого-єзуїта
присвячена одній
з ключових подій
європейської
історії XV ст. –
вселенському
соборові й укладеній на ньому
«Флорентійській унії» між Римом
і Константинополем. Книга - у
списку найкращих книжок Форуму
видавців 2016 року.

Переслідувані за Правду:
українські греко-католики в
умовах тоталітарних режимів
XX ст. Через світлини, документи,

спогади,
уривки зі
свідчень
очевидців
альбом
розкриває
трагічну, але
водночас
героїчну
історію
людей, які залишилися вірними
Церкві. П’ять тематичнохронологічних розділів альбому
дають уявлення про те, як грекокатолики жили у міжвоєнний період.
Фотоальбом увійшов до списку
найкращих книжок Форуму видавців
2016 року.

Владика Борис (Гудзяк)
Нагорода Яна НовакаЄзьоранського
Нагорода «Люди Нового
времени 2015»

Ярослав Грицак
Відзнака «Орден Лева»
Нагорода ім. Станіслава
Вінценза.

Мирослав Маринович з літературним редактором книжки Любою Маринович

Всесвіт Мирослава
Мариновича

Мирослав Маринович
презентував книгу
мемуарів «Всесвіт за
колючим дротом». Це
своєрідна енциклопедія
концтабірного життя або,
як її ще називають, сповідь
антисовєтчика.
“Це історія думки і духу,
яка є фундаментом для
наступного покоління”,
- о. Богдан Прах.
Правозахисник викриває
всю гнилизну і цинізм
радянської системи, яка
ламала в людях найцінніше
– вміння любити та
пробачати. За його
словами, це був тяжкий
час. “Час, коли вину за
людські слабинки має нести
система, а не люди. Тому
описувати це все — ніби
змушувати людину каратись
за усе, за що насправді
несла вину влада”.
Під час презентації
Мирослав Маринович
зазначив, що за

роки концтабірного
життя засвоїв один із
найголовніших уроків
– важливо не те, що ми
падаємо, а те, що ми
знаходимо відвагу після
цього піднятися. Уявити собі
безтурботне і рівне життя
неможливо. Біль падінь і
підйомів також говорить
про те, що усі духовні
процеси вертикальні. Якщо
ви не пнетеся догори, ви
падаєте.
“Табір був для мене
великою школою. Я
справді в дивовижних
випадках пробував бути
християнином. Наприклад,
як можна любити своїх
ворогів, коли ти у
таборі? Що це означає?
Як це можна помацати?
Перевіряння постулатів
віри, на яких ти виріс і
яким хочеш довірятись, —
це фантастичний досвід”,
- розповідає Мирослав
Маринович.

о. Богдан Прах
Лауреат Олександрівської
премії родини Ґудзяків
"Ad Fontes"

Софія Опацька
Увійшла до сотні
найуспішніших жінок
України, за версією
журналу “Новое время”

Ігор Скочиляс
Лауреат Олександрівської
премії родини Ґудзяків
"Ad Fontes"

Повірили у себе

В УКУ успішно відбувся
перший конкурс
дослідницьких грантів від
Благодійного фонду
“Повір у себе”.
Серед переможців – автори
проектів: Роман Островський
(викладач кафедри
богослов’я) і Галина Теслюк
(старший викладач кафедри
богослов’я); Тетяна Гошко
(Зайцева) (доцент кафедри
класичних, візантійських
і середньовічних студій);
Орися Біла (доцент кафедри
філософії); Тарас Тимо
(директор бібліотеки УКУ);
Світлана Стельмах (в.о. декана
факультету наук про здоров’я);
Володимир Хіцяк (менеджер

із маркетингу програми з
управління технологіями
Львівської бізнес-школи);
с. др Луїза Цюпа (старший

викладач кафедри загальної
та соціальної педагогіки,
директор Катехитичнопедагогічного інституту).
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УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТУ
ВЕЛИКИЙ КАНЦЛЕР УКУ

СЕНАТ

Блаженніший Святослав (Шевчук)

Верховний Архиєпископ Києво-Галицький,
Отець і Глава УГКЦ

Владика Борис (Ґудзяк)
президент УКУ

Владика Венедикт (Алексійчук)

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 розвитку та комунікацій

Мирослав Маринович

проректор з питань призначення
та місії університету

Софія Опацька

проректор з науково-педагогічної роботи

єпископ-помічник Львівської архиєпархії УГКЦ, м. Львів

Владика Володимир (Ющак)

єпарх Вроцлавсько-Ґданський УГКЦ, м. Вроцлав

о. д-р Богдан Прах

Ректор Українського католицького університету

Данило Білак

керуючий 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

керівник 4-го відділення 6-ї секції МЗС Австрії з
Адміністративних питань, Надзвичайний і Повноважний
Посол Австрії в Україні (2010-2015), м. Відень

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», м. Львів

Микола Кміть

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

Богдан Козак

президент ТВК «Львівхолод», м. Львів

д-р Тетяна Крушельницька

Мирослав Сеник

громадський діяч, доцент кафедри фізики Національного
університету«Львівська Політехніка»,
депутат Львівської міської ради 5 скликань, м. Львів

Ігор Скочиляс

президент PRP Group в Україні,
співзасновник Українського кризового медіацентру, м.
Київ

проректор з адміністрації та розвитку
проректор з наукової роботи

д-р Олег Турій

проректор з зовнішніх зв'язків

Наталя Попович

Ярослав Рущишин

генеральний директор ВАТ «Троттола», м. Львів

Євгеній Уткін,

засновник і президент компанії KM Core

Володимир Турчиновський,

директор Міжнародного інституту етики та проблем
сучасності, секретар Сенату УКУ

Анатолій Юркевич

український підприємець,
співвласник «Мілкіленд», м. Київ

МІЖНАРОДНІ ПАРТНЕРИ
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)
• Папська фундація The Papal Foundation
• 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)
• Kerk in Actie (Нідерланди)
• 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 «Раскоб» (США)
• Фундація «Мерсі Воркс» (Австралія)
• Фундація Генрі Науена (Голландія)
• Фундація Джона Темплетона (США)
• 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)

ПАРТНЕРИ В РАМКАХ ПРОГРАМИ ЕРАЗМУС+:
• Європейський університет Віадріна у Франкфурті-на-Одері (Німеччина)
• Університет Отто Фрідріха в Бамбергу (Німеччина)
• Інститут Ньюмана (Швеція)
• Католицький університет Лювену (Бельгія)
• Центрально-Європейський університет (Угорщина)
• Мальтійський університет (Мальта)
• Міжнародний університет LCC (Литва)
• Католицький університет в Ружомберку (Словаччина)
• Університет Кардинала Стефана Вишинського у Варшаві (Польща)

АКАДЕМІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО (підписані діючі угоди):
Віденський університет прикладних наук (Австрія)
Католицький університет Лювену (Бельгія)
Державний університет середнього заходу (УНІСЕНТРО) (Бразилія)
Папський католицький університет Парани (Бразилія)
Єреванський державний університет (Вірменія)
Університет імені Сулхана-Саби Орбеліяні (Грузія)
Папський університет Комільясу (Іспанія)
Католицький університет Сан Антоніо в Мурсії (Іспанія)
Єпархія Мантуї (Італія)
Університет Вінніпегу (Канада)
Університетський Коледж Святої Марії (Канада)
Університет МакЮена (Канада)
Ризький університет Страдиня (Латвія)
Університет Нотр Дам - Люез Зук Мозбе (Ліван)
Тілбурзький університет (Нідерланди)
Європейський університет Віадріна у Франкфурті-на-Одері (Німеччина)
Університет Пассау (Німеччина)
Університет Юлія Максиміліана у м. Вюрцберзі (Німеччина)
Католицький Університет Айхштату-Інгольштату (Німеччина)
Український Вільний Університет (Німеччина)
Варшавський університет (Польща)
Люблінський католицький університет Івана Павла ІІ (Польща)
Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Польща)
Опольський університет (Богословський факультет) (Польща)
Університет Кардинала Стефана Вишинського у Варшаві (Польща)

Єзуїтський університет Ігнатіанум в Кракові (Польща)
Вища гуманітарна школа імені Короля Станіслава Лєщинського (Польща)
Папський Богословський Факультет у Варшаві, секція Св. Анджея Боболі “Bobolanum”
(Польща)
Папський університет Івана Павла ІІ в Кракові (Польща)
Краківська Академія імені Анджея Фрича Моджевського (Факультет психології та
гуманітарних наук) (Польща)
Університет Святого Хреста в м. Кельце (Гуманітарно-педагогічний факультет)
(Польща)
Інститут історії імені Тадеуша Мантеуффла Польської Академії Наук у Варшаві
(Польща)
Інститут Національної Пам’яті (Польща)
Вармінсько-Мазурський університет (Польща)
Вища державна професійна школа в м. Тарнув (Польща)
Куявсько-Поморська Вища школа в Бидгощі (Польща)
Жешувський університет (Польща)
Університет Миколи Коперніка в м. Торунь (Польща)
Вроцлавський університет (Польща)
Католицький університет в Ружомберку (Словаччина)
Пряшівський Університет у Пряшеві (Греко-католицький богословський факультет)
(Словаччина)
Університет охорони здоров’я та соціальної роботи Св. Єлизавети (Словаччина)
Університет Ave Maria (США)
Університет Св. Томаса (США)
Католицький університет Петера Пазманя (Угорщина)
Університет Св. Томаса (Філіппіни)
Паризький католицький інститут (Франція)
Ліонський католицький університет (Франція)
Католицький Університет Хорватії (Хорватія)
Університетський Коледж Інституту Ньюмана (Швеція)

МІЖНАРОДНІ АСОЦІАЦІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ:
Глобальний Договір ООН (The UN Global Compact)
Група католицьких університетів Центрально-Східної Європи (CEECU)
Європейська федерація католицьких університетів (FUCE)
Асоціація католицьких коледжів та університетів (ACCU)
Міжнародна комісія з історії та досліджень християнства (CIHES)
Міжнародна федерація католицьких університетів (FIUC - IFCU)
Світова конференція філософських відділів католицьких університетів (COMIUCAP)
Консорціум українських університетів та Варшавського університету
Міжнародний Консорціум українських, польських, румунських, литовських та
казахських університетів

ІНШІ ПАРТНЕРИ:
Міжнародний богословський інститут з вивчення подружжя та родини (Австрія)
Інститут української культури та освіти ім. Патріарха Йосипа Сліпого (Аргентина)
Єврейський університет в Єрусалимі (Ізраїль)
Папська академія св. Ансельма (Італія)
Папський Біблійний інститут (Італія)
Папський Григоріанський університет (Італія)
Папський орієнтальний інститут (Італія)
Папський патристичний інститут “Августиніанум” (Італія)
Папський салезіянський університет (Італія)
Папський університет св. Томи Аквінського “Анджелікум” (Італія)
Папський урбаніанський університет (Італія)
Католицький університет Святого Серця (Італія)
Міланський університет (Італія)
Університет для іноземців Перуджі (Італія)
Центр Aletti (Італія)
Інститут східнохристиянських студій ім. Андрея Шептицького при Університеті св.
Павла (Канада)
Канадський інститут українських студій (Канада)
Центр українських історичних досліджень ім. Петра Яцика (Канада)
Collegium Orientale (Німеччина)
Європейський коледж “Натолін” (Польща)
Факультет “Artes Liberales” Варшавського університету (Польща)
Центр візантійських студій (Румунія)
Гарвардський український дослідницький інститут (США)
Католицький університет Америки (США)
Нановік Інститут, Університет Нотр-Дам (США)
Фордемський Університет (США)
Джорджтаунський університет (США)
Університет Ave Maria (США)
Український інститут Нью-Йорку (США)
Лілльський католицький університет (Франція)
Паризький католицький університет (Франція)
Установа громадського мовлення Дойче Велле
Національний Еразмус+ офіс в Україні

23

Контактуйте з нами в Україні:
Український Католицький Університет
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
Контактуйте з нами в США:
Українська Католицька
Освітня Фундація
2247 W. Chicago Avenue
Chicago, IL 60622
phone: 773/235-8462
fax: 773/235-8464
e-mail: ucef@ucef.org
www.ucef.org

Контактуйте з нами в Канаді:
Українська Католицька
Освітня Фундація
770 Browns Line Avenue,
Toronto, ON, M8W 3W2
Canada
phone: 416/239-2495
toll free (in Canada):
1/866/871-8007
fax: 416/239-2496
e-mail: info@ucef.ca
www.ucef.ca
Контактуйте з нами
у Великобританії:
Українська Католицька Фундація
Сполучене Королівство, Лондон
ucf.london.ucu@gmail.com
Ви можете підтримати нас, зробивши благодійну пожертву
Отримувач: Релігійна організація “Український католицький
університет Української Греко-Католицької Церкви”
р/рах. No2600101703741
в ПАТ «Кредобанк, у м. Львів, вул. Сахарова, 80а
ЄДРПОУ 20850999, МФО 325365
Свідоцтво платника ПДВ No200158542 видане 21 січня 2014р. Інд. под. No208509913048

