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Дорогі у Христі брати і сестри! 
 
	 Від	імені	усієї	спільноти	Українського	
католицького	університету	щиро	дякую	Вам	
за	довіру	та	всебічну	підтримку	нашого	УКУ.	
Вони	надихають	нас	і	є	нашою	
повсякденною	опорою.
	 Сьогодні	хочу	запросити	вас	до	роз-
думів	над	темою:	«Люди	у	нашому	житті	та	
мистецтво	будувати	стосунки».	І	не	тільки	
стосунки	з	родиною,	друзями,	а	й	колегами.	
Левову	частку	свого	часу	ми	проводимо	на	
робочому	місці,	вирішуємо	справи,	шукаємо	
рішення,	даємо	доручення,	завдання.	Тобто,	
весь	час	перебуваємо	з	людьми.
	 За	своє	життя,	яке	мені	дозволив	про-
жити	Господь,	я	зрозумів,	що	люди	–	це	най-
більша	цінність.	Ми	створені	для	стосунків	з	
іншими:	це	потрібно	для	нашого	фізичного,	
розумового	і	духовного	розвитку.
	 У	світі,	який	так	швидко	змінюється	і	
задає	шалений	ритм	нашому	повсякденному	
життю,	відпочинку,	способу	мислення,	все	
важче	стає	приймати	іншого	таким,	як	він	є.	
Не	вистачає	терпіння,	часу,	бажання.	Інша	
точка	зору,	інший	спосіб	вирішення	про-
блеми,	інший	стиль	–	все,	що	«не	по-моєму»	
сприймається	як	«неправильне».	Таке,	що	по-
трібно	змінити,	виправити,	перевиховати	так,	
«як	мені	потрібно»,	«як	мені	зручно»,	
«як	мені	подобається».
	 Папа	Франциск	каже,	що	саме	діалог	
дозволяє	людям	краще	пізнати	одні	одних	та	
зрозуміти	їхні	взаємні	потреби.	Він	ставить	
людей	у	ситуацію	взаємної	відкритості,	щоб	
таким	чином	усвідомити	кращі	риси	спів-
розмовника.	«За	допомогою	діалогу	можемо	
навчитись	бачити	іншу	людину	не	як	загро-
зу,	а	як	Божий	дар,	який	ставить	перед	нами	
виклик	та	вимагає,	щоб	ми	його	розпізнали».	

	 Діалог	допомагає	людям	робити	їхні	
стосунки	гуманнішими	та	долати	непоро-
зуміння.	Саме	тому	він	такий	необхідний	у	
наших	сім’ях,	родинах,	на	місцях	праці,
в	політиці	тощо.
	 У	цей	світлий	час	Воскресіння	Господ-
нього	заохочую	вчитися	бачити	та	приймати	
людей	такими,	якими	вони	є,	з	їхніми	немо-
чами	та	слабкостями.	Бажаю	черпати	з	між-
людських	стосунків	велику	життєву	силу.

Ваш	у	Христі,
о.	д-р	Богдан	Прах

Ректор	УКУ
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вшанувати Патріарха

Цього року відзначаємо 
125 років з дня народ-

ження Патріарха Йосифа 
Сліпого – Ісповідника Віри, 
предстоятеля УГКЦ у період 
її переслідувань радянсь-
ким тоталітарним режимом 
та в умовах повоєнного 
«розсіяння» значної части-
ни її священнослужителів і 
вірних по всьому світу.
		 «Сьогодні,	коли	ми	
часто	чуємо	про	те,	що	живе-
мо	«плинні	часи»	чи	навіть	у	
«добу	постправди»,	коли	все	
навколо	постійно	змінюється,	
нема	нічого	тривкого	й	надій-
ного,	істини	не	існує,	є	лише	
«точки	зору»,	має	рацію	той,	у	
кого	влада	і	гроші,	а	популяр-
ність	можна	здобути	дешеви-
ми	гаслами	й	обіцянками,	−	
запрошення	Йосифа	Сліпого	
до	автентичності,	до	«буття	
собою»	знову	набуває	неаби-
якого	значення»	(Із	послання	

Блаженнішого	Святослава	з	
нагоди	Ювілейного	року).

 								 Із	благословення	Сино-
ду	єпископів	УГКЦ	Інститут	
історії	Церкви	УКУ	розробив	
програму	заходів,	щоб	україн-
ці	відкрили	для	себе	Патріар-
ха.	Зокрема,	відбулися	виїзні	
лекції	в	міста	Центральної,	
Східної	та	Південної	України,	
де,	можливо,	про	цю	постать	
знають	менше.
	 Один	із	таких	заходів	-	
круглий	стіл	«Патріарх	Йосиф	
Сліпий:	знаний	та	незнаний»	
-	організовано	в	Києві.	Участь	
взяли	«очевидці»	–	ті,	хто	ще	
за	життя	Блаженнішого	Йоси-
фа	були	його	сподвижника-
ми,	учнями,	послідовниками:	
владики	Любомир	Гузар,	Гліб	
Лончина,	Борис	Ґудзяк,	
о.	Михайло	Димид.
	 «Я	певний,	що	в	нашо-
му	народі	сьогодні	є	бага-
то	людей,	які	також	хочуть	

робити	щось	позитивне.	Але	
для	справжнього	розвиту	на-
шого	народу,	дуже	важливим	
є	наслідувати	оцю	духовну	
мотивацію	блаженнішого	па-
тріарха	Йосифа,	щоби	ми	не	
залишалися	тільки	добрими	
громадянами,	творчими	гро-
мадянами,	але	щоби	ми	відчу-
ли	в	собі	і	свідомо	розвинули	
оту	побожність	і	мотивацію,	
яка	зробила	Сліпого	такою	ве-
ликою	постаттю»,	–	зазначив	
Блаженніший	Любомир	Гузар.

	У	1963	році	у	Римі	Йосиф	
Сліпий	заснував	і	став	ректо-
ром	Українського	католицького	
університету	св.	Климентія	Папи,	
який	мав	би	бути	спадкоємцем	
Греко-Католицької	Богословської	
Академії.Сучасним	продовжен-
ням	традицій	університету	в	
Римі	й	академії	в	міжвоєнно-
му	Львові	минулого	століття	
є	Український	католицький	
університет	(колишня	Львівська	
богословська	академія).
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Відкрили центр уку 
в києві

Отець	і	Глава	Української	
Греко-Католицької	Церк-

ви	Блаженніший	Святослав	
відкрив	і	освятив	приміщен-
ня	Київського	центру	УКУ.	
Предстоятель	привітав	усіх	
з	цією	історичною	подією	в	
житті	нашої	Церкви	і	в	житті	
інтелектуального	середовища	
столиці:	«Думаю,	в	Україні	
сьогодні	нема	жодного	села,	
міста,	регіону,	де	б	люди	не	
потребували	Українського	
католицького	університету».
	 Інавгурація	центру	
відбулася	1	грудня.	Є	бага-
то	символізму	в	даті.	У	цей		

день	у	1989	році	у	Ватикані	
відбулася	зустріч	Папи	Івана	
Павла	ІІ	з	керівником	СРСР	
Михайлом	Горбачовим,	у	
1991	-	українці	підтримали	
Акт	проголошення	незалеж-
ності,	у	2014	відбувся	«марш	
мільйонів»,	який	підтвердив	
бажання	українців	жити	у	
державі,	де	шанується	людсь-
ка	гідність.
	 «УКУ	має	взяти	участь	
у	побудові	ціннісної	плат-
форми	у	Києві»,		–		переко-
нана	Міністр	освіти	та	науки	
України	Ліля	Гриневич.

«Університет	ділити-
меться	особливою	які-
стю	стосунків,	які	нам	

вдається	розвивати	у	Львові,	
в	суспільстві	і	столиці,	де	
існує	конкуренція,	конфлік-
ти	і	чимало	недовіри.	Київсь-
кий	центр	УКУ	мав	би	бути	
скромним,	але	світлим	май-
данчиком	зустрічей	людей	
доброї	волі,	які	хочуть	іншої	
України.	Гостинність	і	ви-
могливість,	тепло	і	критич-
ність,	поєднання	творчості	
та	етичної	принциповості	
–	це	мали	б	бути	знаменники	
нової	домівки	УКУ	в	Києві»,	
-	владика	Борис	(Ґудзяк),	
президент	Українського	
католицького	університету.

Сенат	затвердив	страте-
гію	розвитку	науки	в	

УКУ	до	2020	року.	Доку-
мент	передбачає	заходи	для	
досягнення	видимої	присут-
ності	й	впізнаваності	універ-
ситету	на	загальнонаціо-
нальному	рівні,	а	в	окремих	
сферах	також	у	глобально-

му	просторі	як	провідного	
дослідницького	осередку	зі	
своїми	науковими	школами	
та	інститутом	професора.	
	 Серед	пріоритетних	
дослідницьких	напрямів	-	
програми	з	українського	
католицького	богословʼя	і	
вивчення	проблем	сучасності	
та	примирення	й	порозуміння	
в	Україні,	«Київське	християн-
ство»,	«УГКЦ	в	умовах	радян-

ського	панування:	насиль-
ницька	ліквідація,	життя	в	
підпіллі,	боротьба	за	легалі-
зацію,	1939-1989».	
	 У	найближчому	часі	
заплановано	відкриття	
Центру	богословських	до-
сліджень	УГКЦ,	Докторсь-
кої	Школи	УКУ	(Graduate	
School)	й	Центру	перспек-
тивних	досліджень	(Center	
for	Advanced	Studies).

наука 2020

Блаженніший Святослав вітає спільноту з відкриттям Центру



Перша	кампанія	з	розвит-
ку	Українського	католи-

цького	університету	«Нове	
покоління	для	нової	України»	
завершилась.	Сім	років	велих	
цілей,	відданої	праці	та	ней-
мовірних	звершень.	
	 Пріоритетними	були	
три	напрями:	відкриття	нових	
академічних	програм,	розбу-
дова	університетського	мі-
стечка	та	підтримка	талано-
витих	студентів	і	викладачів.
	 У	2012	році	відкрили	
студентський	Колегіум,	де	
живуть	наші	студенти,	у	2013	
-	завершили	будівництво	Ака-
демічного	корпусу.	Минулого	
року	двері	відкрила	унікальна	
університетська	церква	Святої	
Софії	–	Премудрості	Божої.						
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кампанія з розвитку:
досягнення

2013

2012

2016

2017

У	вересні	цього	року	відкри-
ваємо	Центр	імені	Митропо-
лита	Андрея	Шептицького.
	 Проте	не	будинки	є	
основними,	а	те,	що	в	них	від-
бувається:	виховання	нового	
покоління,	навчання,	наукова	
і	суспільна	праця,	духовне	
життя.		За	ці	сім	років	УКУ 
значно розширив навчальну, 
наукову та формаційну про-
граму. Університет	зараз	має	
шість	факультетів,	вісім	бака-
лаврських,	19	магістерських	
та	аспірантських	програм,	22	
освітніх	інститути	та	центри.
	 Одне	із	досягнень		-	
ріст кількості приятелів 
Університету по цілому світі: 
у 2010 році діяло шість комі-
тетів приятелів УКУ, а у 
2016 - двадцять.	Комітети	
працюють	у	своїх	містах,	і	в	
більшості	випадків	не	зна-
йомі	з	іншими.	Усі	комітети	
приятелів	УКУ	запрошені	на	
святковий	тиждень	до	Льво-
ва	-	аби	познайомитися	одні	
одними,	поділитися	досвідом.

Унікальне університетське містечко
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Довіра окрилює
	 З	нагоди		завершення	семилітньої	
кампанії	з	розвитку	УКУ	запрошуємо	прия-
телів	університету	з	усього	світу	на	святковий	
тиждень,	який	відбудеться	напочатку	вересня	
в	Львові.
	 У	2010	році	ми	розуміли,	щоб	продов-
жувати	виховувати	ще	більше	представників	
нового	покоління	і	якісніше	впливати	на	змі-
ни	в	різних	сферах	суспільного	життя,	Універ-
ситет	повинен	рости.	Перший	такий	великий	
стрибок	у	розвитку	запланували	на	сім	років	
-	до	2017	року.	Проте	сума	коштів,	яку	потріб-
но	було	залучити,	-	лякала.	Це	неймовірно	
велика	сума.	Ми	самі	не	вірили,	що	зможемо	
досягнути	цілі	Кампанії	-	65,5	мільйонів	
доларів	США.
	 Але	нам	повірили	ви.	Завдяки	вашій	
вірі	в	нас,	щедрій	фінансовій	підтримці,	до-
брим	порадам,	небайдужості,	задуми	стали	
реальністю.	Ми	дуже	радіємо,	що	змогли	до-
сягнути	поставленої	цілі,	здійснити	мрії	Ми-
трополита	Андрея	Шептицького	та	Патріарха	
Йосифа	Сліпого.	
	 Дякуємо	всім	доброчинцям	та	прия-
телям	УКУ,	хто	був	з	нами	ці	сім	років	і	на-

віть	довше,	та	запрошуємо	всіх	на	святковий	
тиждень	в	УКУ	-	прекрасну	нагоду	відчути	
та	побачити	особисто,	що	нам	разом	вдалось	
зробити,	-	ці	видимі	плоди	Кампанії.
                                     

																																								Наталя	Климовська,	
проректор	з	розвитку	та	комунікацій	УКУ
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Особливі ікони руками 
особливих людей

стати ближчими до дітей 
загиблих героїв

В       УКУ	представили	
виставку	ікон,	які	нама-

лювали	люди	з	особливими	
потребами.	Над	своїми	робо-
тами	друзі	Центру	«Емаус»	
працювали	впродовж	року.	
Майстер-класи	з	техніки	
писання	на	склі	організував	
Музей	УКУ.
«Під	час	майстер-класу	я	від-
чувала	натхненну,	благосло-
венну	атмосферу,	багато	миру	

та	радості,	–	ділиться	вражен-
нями	учасниця	проекту	Хри-
стина	Смольницька.	–	Коли	я	
малювала	ангела,	то	не	хви-
лювалася.	Людина,	яка	малює	
ікони,	отримує	натхнення	
від	Бога».
	 Виставка	-	це	підсумок	
першого	етапу	проекту	з	іко-
нопису.	Організатори	плану-
ють	продовжувати	навчати	
малювати	на	склі	цього	року.	

	 Університет	продовжує	
змінювати	підхід	до	реабілітації	
в	Україні.	Школа	реабілітацій-
ної		медицини	УКУ	розпочала	
вечірні	школи	«Реабілітація	
майбутнього»	в	Києві	та	Львові.	
	 Учасники	вивчатимуть	
клінічні	випадки,	практичні	
моделі	діяльності	в	ерготерапії,	
ортопедії,	ПНФ-терапії,	нейро-
когнітивній	реабілітації.	
	 До	викладання	залучені	
також	фахівці	з	Канади:	Рената	
Роман,	сертифікований	фізич-
ний	терапевт,	Наталя	Зараска,	
сертифікований	ерготерапевт,	
Леслі	Біркетт,	клінічний	су-
первізор	з	ерготерапії	Універси-
тету	Мак-Мастер.
	 В	Україні	спеціальності	
«фізичний	терапевт»	та	«ерго-
терапевт»	введені	в	класифіка-
тор	професій	тільки	минулого	
року.	«Ми	хочемо	сформувати	
уявлення	про	нові	спеціальності	
відповідно	до	міжнародних	
стандартів»,	-	розповідають	ор-
ганізатори	проекту.

Акція	«Різдвяна	місія»	в	
УКУ	об’єднала	близько	

200	дітей	загиблих	українсь-
ких	бійців.	На	запрошення	во-
лонтерів	до	Львова	приїхали	
діти	з	Львівської,	Волинської,	
Івано-Франківської	та	Терно-
пільської	областей.
	 У	храмі	Святої	Софії-	
Премудрості	Божої		УКУ	гості	
співали	колядки	з	«Піккардій-
ською	терцією»	та	тернопіль-
ським	гуртом	«Галичани»,	
взяли	участь	у	майстер-кла-

сах	із	психології.	Також	відбу-
лась	спільна	гостина	в	тра-
пезній	університету.	
	 «Ми	зворушені	і	щас-
ливі,	що	мали	честь	вітати	
членів	сімей	наших	воїнів.	Ми	
працюємо	в	різних	напрям-
ках,	щоб	гуртувати	людей,	які	
пережили	втрату»,	–	коорди-
натор	«Волонтерської	сотні	
УКУ»,	о.	Петро	Терлецький.
Організувати	захід	вдалося	
завдяки	співпраці	волонтерів	
з	Великобританії	та	України.

“Реабілітація 
майбутнього”

Фото надане Центром «Емаус»

Виступ «Піккардійської терції»
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«Вільний простір» – 
середовище активної молоді

дарувати дітям щось більше, 
ніж купюри

Ідея	«Вільного	простору»	зародилася	4	
роки	тому,	з	метою	гуртувати	людей,	які	

хочуть	вільно	думати,	бути	рушіями	пози-
тивних	змін.	Так	стара	австрійська	кварти-
ра	в	Львові		стала	культурним	осередком	і	
одночасно	житлом	студентів.
	 Співзасновником	та	одним	із	учас-
ників	простору	є	студент	філософсько-бо-
гословського	факультету	УКУ	Мирослав	
Лесюк.	«Це	той	простір,	де	ти	себе	почу-
ваєш	дійсно	вільним	і	можеш	сповна	пори-
нути	у	творче	життя»,	–	ділиться	
враженнями	Мирослав.
	 У	рамках	«Вільного	простору»	відб-
увається	культурний	обмін	між	регіонами	
України,	багато	творчих	та	культурних	
заходів:	перегляд	фільмів,	різні	вишколи,	
зустрічі	з		мицями.

Допомагати	дітям	не	лише	матеріально,	
але,	насамперед,	увагою,	спільним	часо-

проведенням	і	навчанням	-	таку	мету	став-
лять	перед	собою	волонтери	студентської	
організації	УКУ	«Відлуння».	Організація	вже	
багато	років	опікується	дитячим	будинком	в	

с.	Лаврів,	спецшколою-інтернатом	в	с.	До-
бромиль,	дітьми	з	малозабезпечених	сімей,	
а	також	нужденними	людьми.
	 За	18	років	існування	у	проектах	ор-
ганізації	волонтерами	були	сотні	студентів	
з	різних	спеціальностей	програм	УКУ.	
	 Спільно	з	Центром	«Емаус»	УКУ	
близько	15	студентів	допомагають	дітям	та	
молоді	з	особливими	потребами,	які	про-
живають	у	м.	Сміла.
	 Студенти	також	відвідують	Львівську	
загальноосвітню	школу-інтернат	№2	і	допо-
магають	дітям	виконувати	шкільні	завдан-
ня.	Наразі	волонтерами	зголосилося	стати	
понад	40	студентів	із	різних	навчальних	
програм	УКУ.	Кожний	обрав	зручний	день,	
щоб	відвідувати	інтернат.
	 Нагадаємо,	«Відлуння»	існує	завдяки	
доброчинній	діяльності	студентів,	викла-
дачів,	працівників	УКУ,	а	також	матеріаль-
ній	підтримці	жертводавців.

Фото: Павло Дідула

Фото з фейсбук сторінки «Відлуння»
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FLEXIBLE: All	courses	are	available	for	
students	of	all	levels	of	Ukrainian	
from	beginner	to	advance.	Each	
language	course	gives	students	the	
possibility	to	obtain	university	credits.
FACILITIES:	University	classrooms	
are	equipped	with	audio	and	video	
units.	Free	Wi-Fi
ACCOMMODATION AND 
MEALS:	single/	double	rooms	
in	the	student	dormitory	or	
home	stay	with	a	Ukrainian	
host	family.Meals	are	
provided	in	the	University	
cafeteria.
SUPPORT:	Pre-arrival	information,	
accommodation,	excursions,airport	
transportation	services.

The	School	of	Ukrainian	
Language	and	Culture	(SULC)	

is	one	of	the	most	prestigious	
providers	of	Ukrainian	language	
and	culture	education	in	Ukraine	
for	foreigners.
	 SULC	offers	twelve	
Ukrainian	language	courses	
and	programs	and	is	the	largest	
Ukrainian	school	for	foreigners	
in	Ukraine.	Over	the	course	of	
13	years,	the	School	has	taught	
almost	750	students	from	21	
countries	around	the	world.	

The	Summer	Program	is	
a	unique	combination	of	
academics	and	culture.	Each	
day	consists	of	Ukrainian	
language	classes,	one-on-one	
tutoring,	workshops	or	about	
Ukrainian	history,	politics,	
economy,	art,	culture	or	
contemporary	issues.	More	than	
50	students	from	USA,	Canada,	
Australia,	Great	Britain,	
Poland,	Brazil,	Italy,	Germany	
and	France		took	part	in	the	
program	last	summer.

Summer Ukrainian Program

Online Ukrainian courses

Individual Ukrainian courses

Spring/Fall Ukrainian Program


