
Телефон/факс: (032) 275 58 90 

email: catechet@ucu.edu.ua 

web: catechetical.ucu.edu.ua 

м. Львів 79011 
вул. І. Свєнціцького, 17 

 

Цілісна   
формація  
катехитів 
 
 
 
 
Підготовка  
вчителів 
християнської  
етики  
 
 
 
 
Опрацювання  
програм   
християнського  
виховання 
 
 
 
 
Створення  
катехитичних 
аудіо та відео  
матеріалів 
 
 
 
 
Організація та 
проведення  
літніх  
християнських 
таборів 

 

 

ВИЩА  
РЕЛІГІЙНА ОСВІТА 

 

КАТЕХИТ 
 

ВЧИТЕЛЬ 
ХРИСТИЯНСЬКОЇ 
ЕТИКИ 

 

УКРАЇНСЬКОГО КАТОЛИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 
 

Формування     
християнського  
світогляду               
і духовності  
мирян 
 
 
 
 
Опрацювання 
катехитичних  
посібників 
 
 
 
 
Проведення  
міжнародних  
наукових  
конференцій  
 
 
 
 
Проведення  
науково-
практичних  
семінарів та 
вишколів 

 

КАТЕХИТИЧНО-
ПЕДАГОГІЧНИЙ 

ІНСТИТУТ  

Напрямки          діяльності 



Документи для зарахування на навчання 
на програму Вищої релігійної освіти 

1. Заява (згідно встановленого зразка) 
2. Автобіографія 
3. Копія паспорта 
4. Копія ідентифікаційного коду 
5. Копія документа про освіту 
6. Копія свідоцтва про Хрещення і 

Миропомазання 
7. Копія свідоцтва про церковний шлюб    

(для одружених) 
8. Копія трудової книжки  (для працюючих) 
9. Медична довідка (форма № 086-У) 
10. Фотографії (4x5 см.) - 4 шт. 
11. Два рекомендаційні листи (від пароха*     

та з місця праці або навчання**) 
 

*Для абітурієнтів спеціалізації  
«Катехитика»  
рекомендація від пароха має бути завірена  
у голови деканальної катехитичної ради. 
 
**Для осіб посвяченого життя – 
рекомендація від настоятеля чину або 
згромадження 

 

 
Література, яку рекомендовано  
прочитати перед співбесідою  

1. Святе Письмо (особливу увагу зверніть 
на коментарі до книг). 

2. Катехизмова частина. 
3. Катехизм УГКЦ «Христос – наша Пасха», 

Свічадо 2011. 
4. о. Ю. Катрій, «Пізнай свій обряд»,  

 
Освітньо-кваліфікаційні рівні: 

 

Бакалавр релігійних наук 
спеціалізації: 

 катехитика 
 християнська етика 
 
форма навчання: 
   вечірня та заочна 

 
 

Магістр релігійних наук 
спеціалізації: 

 загальна катехитика 
 душпастирство молоді 
 християнська етика 
 
форма навчання: 
   вечірня та заочна 
 
 

 
Вечірня форма навчання: 

понеділок, вівторок, середа  
з 18.00 до 21.00 год. 
 

Заочна форма навчання:  
дві сесії на рік, понеділок -  
п'ятниця з 8:30 до 16:15 год. 
 
 
Зарахування на навчання –  
за результатами вступних іспитів  
та співбесіди. 

Програма    вищої    релігійної      освіти  

Свічадо 2004. 

 
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЛЯ КАТЕХИТІВ 

форма навчання – заочна (аудиторне навчання, 
самостійне опрацювання матеріалу). 

Тематичні блоки: 
1. Святе Письмо в Церкві  

(Тлумачення Біблії в Церкві, Verbum Domini) 
2. Основи християнської віри  

(1 частина Катехизму “Христос - наша Пасха”) 
3. Моральне богослов'я та духовність  

(2 і 3 частини Катехизму) 
4. Християнська педагогіка  

(Сучасна методика, практичні заняття) 

 

НАВЧАЛЬНИЙ КУРС  
“ОСНОВИ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ВІРИ  

ТА СЛУЖІННЯ В ПАРАФІЇ” 
форма навчання -– заочна (у Львові та Києві) 
 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ СЕМІНАРИ 
 Застосування на уроках 

інтерактивних методів навчання  
 Святе Письмо в катехизації 

та на уроках християнської етики 
 Впровадження розроблених в Інституті 

навчальних програм в ділянці 
катехизації та християнської етики 

 Організація та проведення 
літнього християнського табору 

 

ЛІТНІ ХРИСТИЯНСЬКІ ТАБОРИ  
(відпочинок, розвиток, діяльність) 

 для підлітків 
 для молоді 

КАТЕХИТИЧНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ 
ІНСТИТУТ УКУ  

Телефон/факс: (032) 275 58 90 

email: catechet@ucu.edu.ua 

web: catechetical.ucu.edu.ua 

Навчання відбувається  

за адресою: м. Львів 79011 
вул. І. Свєнціцького, 17 

Сертифікатні програми 


