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«Істина і любов до науки 
собирає в розсіянні сущих»

у 2019 році відзначається 50-ліття з часу освячення собору Святої Софії у Римі



ННагороди та премії

Вручення нагороди 
Університету Нотр-Дам для 
Митрополита-Архиєпископа 
Філадельфійського Бориса 
Ґудзяка



ННагороди та премії

11 ректорських премій для науков-
ців з УКУ

Зеня Кушпета — Doctor Honoris Causa

Мирослав Маринович — лауреат Ме-
далі Вдячності, заснованої до 30-річчя 
руху “Солідарність” у Польщі

Тарас Добко — лауреат нагороди 
“Золотий герб міста Львова”

Наталя Климовська — Орден княгині Ольги 
III ступеня 



ВВизнання
Проректорка УКУ Софія Опацька увійшла до Ради директорів Федерації католицьких 
університетів (Fédération des Universités Catholiques Européennes (FUCE)).



ДДосягнення і визнання
Факультет Прикладних 
наук тримає першість 
у рейтингах DOU 

Перемога команди факультету прикладних наук Cardio Vision 
у змаганнях від Microsoft з проектом-рішенням, що запобігає 
смертності від серцево-судинних захворювань

Студенти Школи права УКУ – Ірина Каня та Юрій Шваб – перемогли на 
українському етапі змагань – Олімпіаді юридичних клінік із консультування 

2019 і тепер представлятимуть Україну на Міжнародних Змаганнях з 
консультування клієнтів ім. Л. Брауна Ф. Мостена у Дубліні (Ірландія).
Тема цьогорічних змагань – “Корупційні злочини та правопорушення”

Перемога команди УКУ «Fencing Assistant» 
у проектах Tech Battle від Львівського 

ІТ кластеру з рішенням для вимірювання 
показників у спортсменів-фехтувальників



СCтудентські досягнення та
міжнародна активність

48 осіб брали участь у програмах
міжнародної академічної мобільності 
упродовж 2018-2019 навчального року

Цьогоріч студенти УКУ  
мають змогу навчатися у   
університетах Європи та світу

143 студенти було на сезонних
школах/стажуваннях за кордоном 

8%це   всіх студентів УКУ



ВВипускники

Ірина Іванишин, студентка магістерської програ-
ми з публічного адміністрування виграла грант 
ЄБРР

Артем Романюков – випускник програми публічного управ-
ління та адміністрування УКУ став стипендіатом Ukrainian 
Emerging Leaders Program від Стенфордського університету

Серед новообраних депутатів ВРУ – випускники УКУ: Роман 
Лозинський, Олексій Мовчан, Наталія Піпа, Галина Васильченко, 
Андрій Осадчук, Ярослав Юрчишин, Павло Бакунець



ВВізити

Візит президента України (2014-2019) 
Петра Порошенка

Павло Клімкін - Міністр закордонних 
справ України (2014-2019)

Френсіс Фукуяма - директор Центру 
демократії, розвитку та верховенства 
права Стенфордського університету

Надзвичайний і Повноважний Посол 
Австралії в Україні Мелісса О’Рурк

Делегація Університету Нотр-Дам 
(США)

Кшиштоф Становскі -правозахисник 
та дисидент, член «Солідарності», 
автор програм з громадянської осві-
ти, співзасновник Незалежного ска-
утського руху в Польщі



ВВізити

Генрі Марш - провідний англійський нейрохірург

Остап Семерак - міністр екології та природних ресурсів 

Хосе Казанова -  іспанський та американський соціолог 
релігії, професор факультету соціології Джорджтаунсько-
го університету

Ян Мойжіш -  ректор Newton College (Чехія)

Йоель Ліон - Надзвичайний і Повноважний Посол Ізраїлю

Тьєррі Маньїн -ректор Ліонського католицького універ-
ситету

візит представників Німецького Бундестагу

Адріан Сливоцький - один з найвизначніших фахівців 
сучасного менеджменту, автор світових бестселерів з пи-
тань стратегічного управління

Ендрю Дафф – президент Групи Спінеллі, запрошений 
дослідник Європейської ради зовнішньої політики (м. Брюс-
сель, Бельгія), депутат Європейського парламенту від Ве-
ликої Британії (1999–2014)

Jaewon Peter Chun - колишній міністр диджиталізації 
Кореї

Майкл Хекетт - заступник аташе з питань освіти та 
культури американського посольства в Україні

Шон Патрік Лаветт - керівник англомовної служби «Ра-
діо Ватикан»

Антоніо Газзанті Пульєзе ді Котроне - Надзвичай-
ний і Повноважний посол Суверенного Мальтійського Орде-
ну в Україні

Едвард Лукас - британський журналіст, письменник, 
експерт з міжнародної політики



ППодії

Леонід Фінберг — лауреат щорічної нагороди 
“Світло справедливості” 

Навчальна програма для державних службовців 
“Академія лідерства для розвитку” за участі Френсіса 
Фукуями

Міжнародна конференція з канонічного права



ППодії

Дослідники з УКУ взяли участь у міжнарод-
ній конференції в Софії Київській про Київ-
ську православну митрополію 1686 року



ППрезидент УКУ Владика Борис
Ґудзяк став новим архиєпископом-
митрополитом Філадельфійським УГКЦ

Інтронізація відбулася 4 червня 2019 року, 
у Архикатедральному Соборі Непорочного 

Зачаття Діви Марії у Філадельфії



Освіта і наука



Міжнародне партнерство

Перелік партнерів можна переглянути на international.ucu.edu.ua

викладачів викладають
pro-bono

континенти

країн університетів

країни

В рамках програми

«Erasmus»

вищих 
навчальних 

закладів

5723

11 18

3

6% 5% 7,5% 16%

143
іноземних викладачів 

читали публічні лекції, 
викладали повний чи 

частковий курс

45

викладали 
за кордоном

робили дослідження 
за кордоном

були на стажуваннях брали участь на конференціях за кордоном (в середньому 
за кордоном на різних програмах було 22% викладачів)

8 48університетів-партнерів приїжджали з навчальними 
турами до УКУ

іноземних волонтерів допомагали із літніми школами

ММіжнародне партнерство



ССпівпраця з університетами

Підписання Меморандуму  про співпрацю з університетом 
Нотр-Дам



ССпівпраця з університетами

• Українсько-американська Школа 
мультимедійного сторітелінгу

• Проект інтерактивна “МАПА”, Гарвард

• Проект Київського центру УКУ із 
Джорджтаунським університетом

• Проект “Прихована трагедія — України”  
Бірмінгем, Оксфорд, УКУ



ТТрьохсвятительська семінарія - 
афіліація до ФБФ

Міністерство освіти Ватикану акредитувало 
Київську Трьохсвятительську семінарію 
УГКЦ, афіліювавши її до Філософсько-

Богословського факультету УКУ



УУніверситет ХХІ століття

Подія «Університет ХХІ століття»Відкриті зустрічі у форматі #HigherEdTalks

Медіа - проект                спільно з



ННаукові проекти

Проект «Academic Response to Hybrid Threats» - команда працівників УКУ 
виграла конкурс за напрямом «Розвиток потенціалу вищої освіти» Програми 
Європейського Союзу ЕРАЗМУС+

Конференція Integral human development

Благодійний фонд “Повір у себе”





ШШкола української мови та культури УКУ

 √ Сполучені Штати Америки - 66
 √ Канада - 42
 √ Англія - 21
 √ Австралія - 12
 √ Швейцарія - 5
 √ Німеччина - 4
 √ Росія - 2
 √ Кенія - 1
 √ Корея - 1
 √ Польща - 1
 √ Ісландія - 1
 √ Японія - 1
 √ Саудівська Аравія - 1
 √ Ірландія - 1

студентів протягом 
2018-2019р. 



ППроекти

Кафедра соціології УКУ зреалізувала проект “Виклики сучасної міграції: україн-
ська спільнота в Парижі”

Проект про психічне здоров’я 
внутрішньо переміщених осіб



ЗЗнакові видання

Книга містить ґрунтовний аналіз проповідницької спадщини Митро полита Андрея 
Шептицького з точки зору її відповідності (чи невідповідності) методологічному 
принципу, що в нинішній час отримав назву «позитивної суми», або «win-win». 
Цю наукову розвідку автор доповнив своїм власним баченням того, яку роль 
принцип «позитивної суми» та формули Митрополита Андрея можуть відіграти в 
найближчому майбутньому України та світу.

Французький переклад книги “Переслідувані за Правду” 
УКУ про життя і діяльність підпільної Української  

Греко-Католицької Церкви, отримав  8-му Літератур-
ну академічну відзнаку благодійної організації “Справа 

Сходу” (“Oeuvre d’Orient”), Париж, Франція.



ААкадемія Artes liberales

Академія - це унікальний навчальний проект для учнів 9-11 класів міста Львова. 
Головна мета цієї ініціативи підготувати учнів до вищої школи, розвинути навички 
навчання та наукової праці в університетському середовищі, а також допомогти 
знайти і конкретизувати власні інтереси у сфері гуманістики та в перспективі 
стати успішними студентами. Наскрізною темою Академії є Вступ до університет-
ських студій.

Цьогоріч Академію 
успішно закінчили           учнів



ННові навчальні програми
Львівська бізнес-школа УКУ (LvBS) відкрила 5-ту професійну магістерську про-
граму – MSc in Marketing Management.

Сучасна європейська магістерська програма з маркетингового менеджменту, що об’єднує найкращі практики світової біз-
нес-освіти та досвід українських і міжнародних компаній. Навчальна програма призначена для молодих людей, які хочуть 
побудувати кар’єру у сфері маркетингу та реалізовувати неординарні проекти.



СВІТОГЛЯДНЕ ЯДРО
*1 кредит = 10 год. аудиторної роботи 20 год. самостійної роботи
програма тириває 2 начальні роки = 4 семестри 

Вступ до 
університетських 

студій

Перший семестр
3 кредити

6 кредитів

6 кредитів
6 кредитів

Люди і
Бог і

Світ і

Я
Один семестр

Один семестр

Один семестр

ННові проекти

• Програма від Школи публічного управління “Data based policy writing and
visualisation”

• Програма “Algebra for data science”
• “APPS Robotics Colloquium 2019”

• Відкриття Аналітичного центру



Результати вступної 
кампанії



55 % першокурсників УКУ належать до 5% найкращих випускників шкіл країни в 2019 році

95
5

найкращі 
випускники 
шкіл країни

першокурсники УКУ 
випускники шкіл країни

55

45

2019 р – 187,98
2018 – 186,98Середній бал вступників 

РРезультати вступної кампанії



2019 р. 
338 студентів54%

181 вступник мав рекомендацію на 
бюджетне місце в інших ЗВО України

РРезультати вступної кампанії



РРезультати вступної кампанії

Чому УКУ?

Порада знайомих
Атмосфера

Середовище
Спільнота

Якісна європейська освіта
Середовище для розвитку та навчання

Репутація УКУ

Іноваційні підходи та методи викладання

Відгуки студентів

Цінності УКУ
Викладацький склад

День відкритих дверей

Порада родичів
Порада друзів



Життя спільноти



CСтудентське життя

• Студентське Братство
• Відлуння
• Світи
• Краса рятує
• «Плацкарт»
• UCUBlog
• MindOn
• Наукове товариство істориків УКУ "Sub Rosa"
• Студентське науково-практичне товариство
• Кавалєрка
• Via ad futurum
• Організація спортивних студентських ініціатив
• Качаємо-УКУ-Разом
• Клуб подорожей «OPEN»
• Дебатний клуб УКУ
• «Старість на радість»
• «Святвечір для потребуючих»
• Шкільний театр УКУ “На Симонових стовпах”
• Студентський хор "Стрітення"

Студентських організацій



ССпільнота, що навчає служити

Літня школа «Соціальна думка Митрополита Андрея 
Шептицького»

Міжнародний проект щодо військового капеланства (ФБФ)



ВВолонтерство

УКУ передав на Схід третю 
переобладнану автівку із 
накриттям (КУНГ)

З допомогою цієї автівки у польових умовах бійці зможуть 
митися та прати одяг. Комплекс передали у 24 механізо-
вану бригаду ім. Данила Галицького.
Закупівля обладнання та роботи з переоснащення відбу-
лись силами УКУ за координації “Волонтерської сотні УКУ”

УКУ – єдиний у світі університет, де люди з розумовою не-
повносправністю живуть разом із студентами
Центр «Емаус», що діє при УКУ, уже 18 років змінює ставлен-
ня українського суспільства до людей з особливими потре-
бами: організовує просвітницькі зустрічі, підтримує сім’ї, де 
є такі діти, а також допомагає людям з неповносправні-
стю знайти роботу, хобі та приятелів. В «Емаусі» людей з 
неповносправністю називають друзями.
Дім «Емаус», де мешкають особи з розумовою неповносправ-
ністю та асистенти, – один з проектів Центру. Подібні 
будинки існують у багатьох країнах, але саме УКУ – єдиний 
університет у світі, де такий дім знаходиться в студент-
ському колегіумі.



ЛЛітні школи УКУ

• Літні мовні школи:  Англомовна, франкомовна, італомов-
на, німецькомовна

• Літній табір української жестової мови

• Літня школа «Цілісне лідерство задля майбутнього демо-
кратії в Україні»

• Літня школа «Ethics and Religion in Politics and Economics»
• Літня іконописна школа
• Літня школа з вакцинації
• Літня школа літературного та кіноперекладу.
• Lviv Data Science Summer School
• ІХ літня школа «Соціальна думка Митрополита Андрея

Шептицького»
• Літня Біблійна школа
• Англійське дитяче літо
• UCUkids CAMP

Літніх шкіл



ААктивне літо
Студенти УКУ долучилися до освітніх шкіл за кордоном

Орест Апостолюк, Львівська 
Духовна Семінарія Святого Духа, 
4 курсу богослов’я, літня школа 
соціального вчення Церкви, Пап-

ський Університет Томи Аквін-
ського “Анжелікум”

Святослав Гніздовський, ви-
пускник програми з історії: 
Літня школа у Гарварді, Ве-
ликобританія

Софія Данильченко, 3 курс, 
«Етика-Політика-Економіка», 
програма Survey of International 

Organizations, університет м.Фрі-
бург, Швейцарія

Анна Доброгорська, 2 курс, Artes 
Liberales, літня школа Waves 
and Ebbs of Democracy: Lessons 
learnt from Central European 

‘There and Back Again’, універси-
тет Масарика, м. Брно, Чехія

Іван Лопатинський, 3 курс, «Ети-
ка-Політика-Економіка», Літня 
школа European Humanism in the 

Making, м. Губбіо, Італія



ВВипускні урочистості

Влітку отримали дипломи 
бакалаврів та магістрів



ВВипускні урочистості

Під час зимового випускного 2019 року УКУ закінчили 125 магістрів
із шести спеціальностей, серед яких: історія, богослов’я, права людини, 
управління неприбутковими організаціями, християнська педагогіка та 
організація дозвілля, права людини.



Стратегічний розвиток 
університету



ППріоритети УКУ 2019-2020
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Навчання для життя

Стратегічний розвиток: пошук ресурсів для 
реалізації нової стратегії УКУ 2025

Вплив на суспільство

Формація: спільнота, яка навчається служити

Підвищення інформаційного потенціалу і комунікаційної 
культури УКУ

Наукова діяльність: нарощення інституційної спроможності



ББудівельні проекти

Збудований новий спортивний 
майданчик

триває будіництво 
Колегіуму ІІ



ММіжнародна співпраця

Український католицький університет отримає 6,2 млн доларів кредиту
від американської урядової організації з розвитку OPIC (Overseas Private 
Investment Corporation) для розбудови студмістечка, зокрема для будівництва 
нового гуртожитку на вул. Козельницькій.



ККампанії зі збору коштів

Ігри розуму

Протягом року під час благодійних заходів в Україні було зібрано понад 20 млн.
гривень для стипендійного фонду УКУ

Біла вечірка Бенкет

Перелаз



Надходження від благодійників

Чикаґо 2018 
Нью-Йорк 2018 

Уоррен 2018 Сан-Франциско 2019 

$83,000$60,000

$164,000
$228,000

$535,000

УУКУ підтримує 35 фондів з усього світу



УУКУ підтримує       фондів з усього світу

П’ятнадцятий урочистий благодійний бенкет приятелів УКУ в Нью-ЙоркуТретій благодійний бенкет 
у Сан-Франциско

Перші благодійні вечори на підтримку УКУ у Мельбурні та Сіднеї



УКУ надихає світ історіями про муче-
ників віри, підштовхує людей при-
слуховуватися до осіб з особливими 
потребами та допомагає зцілювати 
суспільство у країні, яка пережила 
дегуманізацію, репресії, які особли-
во стосувалися Церкви. Цей універ-
ситет став символом надії. 

Президент Університету Нотр-Дам 
отець Джон Дженкінс


