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Робочі групи з впровадження стратегії 

Академічний розвиток: Тарас Добко, Ігор Скочиляс, Софія Опацька, Дмитро 
Шеренговський, Галина Курочка, Остап Середа, Роман Завійський, Оксана 
Міхеєва 
 
Формація: о. Юрій Козловський, Дмитро Романко, о. Юрій Саквук, Наталя 
Бордун, о. Ігор Бойко, Володимир Турчиновський 
 
Громадське служіння та співпраця із суспільством: Марія Чубата, о. 
Павло Худ, Олег Турій, Мирослав Маринович, Крістіна Анґлєс Д’Оріак 
 
Ресурси: Ярослав Притула, Любомир Тарновський, Наталя Климовська, 
Ольга Зарічинська, Мирослав Сеник 
 
Професійний розвиток: Юрій Кордуба, Тарас Завалій, Аліна Синицька, 
Марія Титаренко, Віталій Климчук, Світлана Гуркіна 



Академічний розвиток: highlights 
1. Відбулося кадрове поповнення на рівні керівництва програм і проектів: 

Володимир Голик, Ірина Шурпяк, Ірина Старовойт, Ярослава Мельник, 
Зоряна Рибчинська, Оксана Головко-Гавришева, Валентина Засадко 

2. Проведено реструктуризацію факультетів та управлінської структури. 
Створено два нові факультети: факультет наук про здоров'я і факультет 
суспільних наук. Створено кафедри біблійних наук, реабілітації, філології, 
культурології, теорії права і прав людини, клінічної психології 

3. Ліцензовано освітні програми з філології і культурології, фізичної 
реабілітації, комп'ютерних наук, права, клінічної психології, управління. 
Ліцензовано аспірантуру з історії і богослов'я. 

4. Концепцію моделі Artes Liberales розроблено і затверджено. 

5. За підтримки Ігоря та Марти Ігнатович в УКУ відкрито Дослідницький та 
методологічний центр лідерства. 

6. В УКУ відбувся масштабний міжнародний науковий конгрес ASEEES-MAG 
Summer Convention 

7. На всіх програмах активно залучаються лектори з професійної сфери, на 
кількох програмах запроваджуються курси з критичного мислення. 



Академічний розвиток: highlights 
8. Розроблено і затверджено нове Положення про освітній процес з 

врахуванням змін до Закону України «Про вищу освіту». 

9. Дуже успішний набір на бакалаврські програми УКУ. Прийнято 274 
студенти, що складає 84% від ліцензійного набору. З них 62% завдяки високому 
балу отримали право на академічну стипендію. 45 студентів мають «Стипендію 
+» за підтримки Адріана Сливоцького на основі практики «раннього вступу». 

10. У Школі управління УКУ відбулась стратегічна сесія “Система електронних 
закупівель ProZorro” і тренінг для тренерів «Case Teaching and Case Study 
Writing for Public Policy” від Френсіса Фукуями. 

11. Міжнародна наукова конференція «Сила віри супроти насилля влади: греко-
католики Центрально-Східної Європи в умовах переслідувань тоталітарних 
режимів після Другої світової війни» в Києві з нагоди 70-ї річниці Псевдособору. 

12. Розроблено план покращення фінансового управління навчальними 
програмами, який передбачає доопрацювання бюджетів нових програм, 
фінансове навчання для керівників програм, розробку довгострокового 
фінансового плану і запровадження посади бізнес-адміністраторів на ф-х. 

13. ЛвБШ отримала акредитацію від Асоціації з розвитку менеджменту країн 
Центральної та Східної Європи (CEEMAN) 



Академічний розвиток: lowlights 

1. Не відбувся набір на програми з фізичної терапії та ерготерапії. 

2. Не досягнуто цілей набору на окремі магістерські програми. 

3. Через брак законодавчих змін відкладається питання отримання 
державного фінансування. 

4. Внаслідок відкриття нових програм гостро постає потреба нових 
академічних приміщень. 

5. Створення Докторської школи відкладається до запуску принаймні 
5 докторських програм. 



Академічний розвиток: наступні кроки 

1. Розробка стратегії наукового розвитку УКУ 2020 та реорганізація 
науково-організаційного відділу 

2. Проведення сертифікатних програм Школи реабілітаційної 
медицини з метою залучення студентів на магістерки з фізичної 
терапії та ерготерапії на 2017-18 н.р. 

3. Створити Реабілітаційний центр 

4. Запровадити програму Artes Liberales на гуманітарному факультеті 

5. Вдосконалити систему набору студентів на магістерські програми 



Формація: highlights 
1. Відбулася молитовна хода спільноти УКУ до Ювілейних дверей Божого 

Милосердя у Соборі св. Юрія, а також відвідини геріатричного центру у м. Угнів 
та сиротинця у Верхньому Синєвидному. 

2. Проведено тренінг для кураторської спільноти Колегіуму. 

3. Вперше проведено Форум кар’єри і конкурс студентських проектів.  

4. Створено деканат студентських справ. Призначено декана. 

5. Відбувається перезавантаження Асоціації випускників УКУ. 

6. Успішно відбулася акція Студентського братства «Великдень Разом» і поїздка 
студентського театру в зону АТО. 

7. Вдруге відбудеться  курс “Експерти в командній роботі” для студентів 3-6 
курсів. Як вдосконалити навички командної роботи? Що таке дизайн-мислення 
і як його ефективно використовувати на практиці? Які є практичні інструменти 
впровадження інновацій та управління проектами? 

8. Заплановано організувати безперервну молитву і запровадити ціннісний рух 
служіння вбогим. 

9. Проведено особисті співбесіди з усіма кандидатами на академічні стипендії. 



Формація: lowlights 

1. Необхідно створити окрему програму духовної формації для 
студентів магістерських програм. 

2. Необхідно стимулювати ініціативу і самозарадність студентів у справі 
духовної формації шляхом створення клубів і братств. 

3. Потрібно шукати нову мову і практику душпастирства для 
заохочення студентів до духовного і літургійного життя. Посилити 
особисту комунікацію душпастирів УКУ зі студентами. 

4. Викликом залишається інтерналізація студентами академічного етосу, 
зокрема відмови від списування і плагіату, дотримання термінів 
виконання письмових робіт, тощо. 



Формація: наступні кроки 
1. Після посвячення нового храму Святої Софії – Премудрості Божої, який 

стане осередком духовного проводу для Університету та мешканців міста, 
важливо налагодити проведення катехитичних і євангелізаційних 
зустрічей, лекцій та дискусій на духовно-релігійну тематику. 

2. Створена духовно-пасторальним відділом робоча група з написання 
Плану духовної формації восени 2016 р. повинна представити перший 
варіант цього документу. 

3. Новостворений деканат студентського життя повинен випрацювати 
план праці, основні завдання на короткий та дальший термін діяльності.  

4. Відновити програми розвитку ключових компетенцій в УКУ 
(публічне мовлення, письмо, основи бізнесу). Відповідальні особи вже 
провели першу зустріч та повинні запропонувати план до кінця вересня. 

5. Приділити більше уваги спорту і фізичній культурі серед студентів. 

6. Налагодити систему взаємодії студентів з потенційними 
працедавцями. 



Громадське служіння: highlights 
1. В УКУ відбулася експертна зустріч щодо тексту Апостольського повчання «Amoris 

laetitia» («Радість любові») за участі Блаженнішого Святослава. 

2. Проведено міжнародні наукові конференції, присвячені важливим датам в 
історії УГКЦ, зокрема в рамках синодальної програми. 

3. Розпочалися консультації зі семінаріями УГКЦ про державне і ватиканське 
визнання їхніх програм через ФБФ; розпочато процес ватиканської акредитації 
Київської духовної семінарії УГКЦ через афіліяцію до ФБФ. 

4. Науковий семінар  про нові здобутки в юдео-християнському діалозі. 

5. Підписано угоди про співпрацю з ДонНУ у Вінниці, створено консорціум з 
Університетом економіки і права КРОК, Дніпровським у-том імені Альфреда 
Нобеля, ХГУ «Українська народна академія» і проведено тренінги для команд 
ДонНУ, КРОКу, ДУАН та переміщених університетів. 

6. Створено можливість для ретроспективного визнання дипломів про вищу 
духовну освіту і наукові ступені. Представники УКУ увійшли в Комісії. 

7. Відбувається діяльність Аналітичного центру. 

8. Представники УКУ увійшли в науково-методичні комісії МОН з розробки 
стандартів вищої освіти. 



Громадське служіння: lowlights 

1. Потрібно налагодити більш активну участь сенаторів у створенні 
сприятливих умов для розвитку УКУ. 

2. Затримується початок діяльності в Київському центрі УКУ. 

3. Слід оновити і покращити головну веб-сторінку УКУ. 

4. Слід приділити більше уваги проекту служіння громаді поблизу 
території Університету. 

5. Потрібно зібрати дані про працевлаштування випускників УКУ. 

 



Громадське служіння: наступні кроки 

1. Розпочати роботу Центру УКУ в Києві. Інавгурація запланована 
на початок грудня. Будівельні роботи повинні бути завершені до 
листопада 2016 року. 

2. Оновити сайт УКУ: погодити дизайн, функціонал сторінок, запустити 
тестову версію. 

3. Запустити проекти для старшокласників: кар’єрної орієнтації та 
консультування із ЗНО, в листопаді - конкурс "Кіно та Школа". 

4. Асоціація випускників: організувати зустріч випускників ЛБА та 
УКУ у вересні. 

5. Розвивати сприйняття спільнотою УКУ осіб з особливими 
потребами через їхню частішу присутність в Університеті, а також 
запрошення працівників та студентів до діяльності Центру «Емаус» 
(Дім «Емаус», залучення волонтерів тощо). 



Ресурси: highlights 
1. Ремонт приміщень під клініку психологічної допомоги на 

Свєнціцького. 

2. Створена робоча група, яка активно працює над розробкою планів 
діяльності у Центрі Андрея Шептицького. Працюють робочі групи 
з перепланування приміщень на Свєнціцького і Хуторівці. 

3. Вирішено питання перерозподілу приміщень на 2016-17 н.р. для 
забезпечення потреб всіх навчальних програм. 

4. Підготовано програму Колегіуму ІІ і проведено конкурс з вибору 
проектантів. Відбулися громадські слухання щодо перенесення 
«червоних ліній». 

5. Завершується будівництво церкви і пасторального центру, а також 
згідно плану відбувається будова Центру Андрея Шептицького. 

6. Отримано дозвіл на проектування заїзду на Хуторівку з боку вул. 
Персенківки 

7. Впроваджуються послуги обслуговування кавоперерв силами 
Університету. 



Ресурси: lowlights 

1. Потрібно перейти до більш ефективного способу використання 
існуючих приміщень і провести дослідження щодо доцільності і 
можливості побудови нового академічного корпусу до 2020 року. 

2. Створення реабілітаційного центру переноситься через пошук 
нового приміщення. 

3. Через об’єктивні причини затягується процес ремонту приміщення в 
Києві. 

4. Більшої уваги потребує питання отримання доходів через надання 
додаткових послуг. 

 



Ресурси: наступні кроки 
1. Моніторинг та стимулювання вчасного завершення будівництва та 

введення в експлуатацію Центру імені митр. Андрея 
Шептицького. 

2. Впровадження системи моніторингу і ефективного використання 
ресурсів УКУ (навчальні приміщення, конференц зали, тощо). 

3. Знайти приміщення під Реабілітаційний центр. 

4. Оновити фінансову модель стратегії у зв’язку з відкриттям нових 
програм. 

5. Збирати більше даних, які відображають прогрес у реалізації Стратегії 
УКУ 2020 (evidence-based assessment) згідно з узгодженими KPI. 

6. Формувати щорічний профайл Університету в цифрах. 

 



Професійний розвиток: highlights 

1. Знайдено креативного керівника з управління персоналом. 

2. Викладачі УКУ активно користуються онлайн-середовищем. В системі Moodle 
впроваджено 58 робочих курсів. 

3. Відкрито курс “Вибрані питання європейської історії” проф. Ярослава Грицака на 
платформі Prometheus. Проведено конкурс та визначено лауреатів на розробку 
масових відкритих онлайн-курсів у 2016-17 роках: о.Олег Кіндій та Галина 
Теслюк. 

4. Проведено тренінг “Інструменти менеджменту” для керівників відділів та 
осіб кадрового резерву. 

5. Заповнено ключові управлінські посади: проректор з навчальної роботи, 
проректор з наукової роботи, декан ФСН, декан ГФ, керівник відділу навчально-
методичної роботи, керівник відділу студентських справ 

6. Відбувся перший конкурс дослідницьких грантів від Благодійного фонду 
“Повір у себе” 

7. Відбувається розробка системи онлайн-заявок на придбання товарів та 
послуг. 



Професійний розвиток: highlights 
8. Працює робоча група для дослідження наявних на ринку інформаційних систем 

управління навчальним процесом. Проведено кілька раундів переговорів. 
Сформовано опис функціоналу для технічного завдання. 

9. Організовано електронний реєстр наказів з основної діяльності з можливістю 
перегляду сканкопій окремих важливих наказів відповідальними особами. 
Організовано електронний реєстр договорів, які візуються юридичним відділом.  

10. Протестовано декілька систем для ведення розкладу та бронювання. Обрано Google 
Apps як платформу, створено окремі календарі, ресурси, розроблено процедуру 
бронювання авдиторій. Створено пілотну сторінку для бронювання транспорту. 

11. Завершено створення і публікацію календарів, спрощено процедуру додавання подій 
в календарі, розгорнуто систему за адресою https://sites.google.com/a/ucu.edu.ua/portal/audytorii/  

12. Розроблено першу версію підсистеми аналізу завантаженості авдиторій. 
Підготовано наказ про запровадження електронного резервування аудиторій, 
призначено відповідальних осіб. Станом на травень 2016 система резервування 
аудиторій функціонує. Розпочато роботу над електронним процесом 
резервування зовнішніх подій. Введено в дію електронні звернення в 
господарський відділ (http://portal.ucu.edu.ua/hv/). 

https://sites.google.com/a/ucu.edu.ua/portal/audytorii/
http://portal.ucu.edu.ua/hv/


Професійний розвиток: lowlights 

1. Більшої уваги потребує розвиток дослідницьких програм. 

2. В Університеті залишаються незаповненими кілька важливих 
посад, напр. декан ФНЗ, директор ІРПЖ, директор ІРС. 

3. Компенсаційна політика потребує дальшого вдосконалення. 

4. Із затримкою відбувається вивчення розв’язків для впровадження 
інформаційної системи управління навчальним процесом. 

5. Залишається викликом підготовка кадрового резерву задля 
забезпечення інституційної тяглості. 

 



Професійний розвиток: наступні кроки 

1. Започаткувати "Школу викладацької майстерності". 7-8 вересня 
2016 в рамках орієнтаційної сесії уперше стартує сертифікатна 
програма про студентоцентроване навчання.  

2. Завершити впровадження системи резервування приміщень і 
автоматизацію процесу резервування. 

3. Завершити впровадження системи фінансових заявок онлайн. 

4. Знайти нового менеджера для проекту розробки студентської 
інформаційної системи. 



Ключові показники діяльності 

2014/15 2015/16 2016/17 
Ціль 
2020 

Кількість студентів, FTE 1 126 1 266 n/a* 2000 

% вступників, що 
набрали >180/200 балів 

30% (48) 31% (64) 51% (141) 

30% 
% вступників, що 
набрали >185/200 балів 

26% (41) 18% (37) 34% (92) 

% викладачів, які мають 
оцінку від студентів 
>4/5 

61% 79,7% 75,8% 80% 

* У процесі розрахунку. Інформація буде готова наприкінці вересня. 



Ключові показники діяльності 
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Дякуємо за увагу 


