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«Істина і любов до науки 
собирає в розсіянні сущих»
Дорогі у Христі брати та сестри!

32

50 років тому відбуло-
ся освячення собору Святої 
Софії в Римі, величного хра-
му, який поряд з Українським 
католицьким університетом 
св. Климента Папи, за задумом 
їх спільного засновника і бу-

дівничого Патріарха Йосифа Сліпого, став місцем надії 
і сили розкиданих по всіх континентах війною мільйо-
нів українців. Патріарх Йосиф прагнув через розви-
ток церковних і наукових інституцій подолати почуття 
меншовартості та розгубленості багатьох українців піс-
ля поразки визвольних змагань і вимушеної еміграції. 
І напис на фронтоні УКУ в Римі: «Істина і любов до на-
уки собирає в розсіянні сущих» – якнайкраще передає 
це велике бажання його засновника прислужитися до 
згуртування народу, до збереження його національної 
й еклезіальної ідентичності, до відновлення свободи та 
утвердження державної незалежності України.

Така спадщина зобов’язує і окрилює, заохочує наш 
університет, попри обмежені ресурси, виклики вну-
трішнього росту і непростого дорослішання української 
держави, плекати міжнародний вимір діяльності. Ми ще 
тільки на початку перетворення УКУ 
в глобальний університет, але віримо 
у це покликання, яке пророчо заклав 
у його ДНК наш засновник, творячи 
філії УКУ в Лондоні, Буенос-Айресі, 
Чікаго, Філадельфії та інших куточ-
ках світу.

Таке завдання неможливо 
здійснити наодинці. Вже багато років 
УКУ втішається партнерством з Університетом Нотр-Дам, 
завдяки якому майже 30 викладачів і працівників УКУ 
отримали нагоду зблизька познайомитися з досвідом 
творення одного з найкращих католицьких університе-
тів світу. Минулого ж року Університет Нотр-Дам відзна-
чив престижною нагородою Владику Бориса (Ґудзяка), 
Президента УКУ. Нею відзначають тих, хто відповідає 
найвищим ідеалам університету, працює у сфері освіти, 
утвердження віри, відстоює справедливість і служить 
потребам суспільства. Це – знак великої радості і честі 
як для нашого університету, так і для цілої нашої Церкви, 
адже міжнародне визнання створює безцінний майдан-
чик для ширення євангельської доброї новини по ціло-
му світі. Також цього року владику Бориса призначено 
Митрополитом-Архиєпископом Філадельфійським для 
греко-католиків у США. Нове служіння Президента УКУ 
також відкриває нові перспективи для поглиблення 
співпраці з американськими університетами, зокрема 
католицькими.

Одним з важливих наслідків такої співпраці стало 
запровадження програми «Світоглядного ядра», спіль-
ної для студентів усіх бакалаврських освітніх програм. 
Завдяки цій програмі, в якій залучено найкращих ви-
кладачів Університету і побудованій за принципом Artes 
Liberales, випускники отримають практичні навички та 
світоглядну формацію, які вирізнятимуть їх саме як ви-
пускників УКУ.

Наші студенти все частіше стають учасниками про-
грам академічного обміну з партнерськими університе-

тами за кордоном. 143 студенти взяли участь у сезонних 
школах/стажуваннях за кордоном (8% всіх студентів 
УКУ), а 51 студент навчався цілий семестр за кордоном 
(3% усіх студентів). Дуже важливо, що наші студенти бе-
руть участь і перемагають у глобальних змаганнях. При-
кладів багато. Зокрема, команда Cardio Vision, учасника-
ми якої є випускники і студенти факультету прикладних 
наук, здобула перемогу в конкурсі AI Idea Challenge 
Contest від корпорації Microsoft. Наші студенти предста-
вили ідею рішення, покликаного покращити діагности-
ку серцево-судинних захворювань.

У цьому студенти беруть приклад з наших виклада-
чів, з яких кожен п’ятий за 2018-19 навчальний рік взяв 
участь у різних програмах за кордоном: викладали, ро-
били дослідження, були на стажуваннях, виступали на 
конференціях.

УКУ є гостинним місцем для запрошення міжнарод-
них викладачів і студентів. Минулого року 143 інозем-
них викладачі відвідали УКУ з публічними лекціями та 
викладами повних або часткових курсів, причому 64% 
з них робили це pro bono. А на літній школі наук про 
дані 17 країн було представлено її учасниками. Зага-
лом, 157 іноземних студентів і 48 іноземних волонтерів 

взяли участь чи допомагали на літніх 
школах УКУ.

Ми зростаємо в нашій міжнародній 
співпраці. А це було б неможливо без 
наших партнерів і жертводавців. Тіши-
мося, що нас підтримують в Австралії, де 
у благодійних вечорах УКУ в Мельбурні 
та Сіднеї взяло участь близько 390 осіб. 
Нам довіряють міжнародні організації, 

на зразок американської урядової інституції з розвитку 
OPIC (Overseas Private Investment Corporation), від якої 
УКУ отримає 6,2 млн доларів кредиту для розбудови уні-
верситетського містечка, зокрема другого Колегіуму для 
проживання ще 300 студентів. Студенти зможуть все-
литися в цей гарний будинок вже у вересні 2020 року. 
Крім житлових кімнат, у Колегіумі буде обладнано фіт-
нес-центр та дворівневий студентський центр. Це доз-
волить ще більшій кількості студентів взяти активну 
участь в житті Університету, долучаючись до діяльності 
студентського самоврядування і 19-ти студентських ор-
ганізацій.

Багато зроблено, але ще багато – попереду. Триває 
процес фіналізації стратегії розвитку УКУ до 2025 року. 
В наших планах чимало нових цілей для навчально-
го і наукового зростання, посилення якісної співпраці 
з міжнародними та українськими університетами. Але, 
на завершення, хочу нагадати, що одним із важливих 
пріоритетів Університету є зміцнення його ідентичності 
через опору на досвід наших попередників. 

УКУ не забуває своєї історії, невід’ємною частиною 
якої є спадщина Великого Митрополита Андрея Шеп-
тицького. Тому нам принципово важливо, щоб його му-
дрість гучно звучала для прийдешніх поколінь, зокрема 
і для наших студентів – для майбутніх провідників су-
спільства, лідерів України та світу.

До роботи!
о. д-р Богдан Прах

ректор УКУ

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.

М і с і я

Після повернення з радянських тюрем, патріарх Йосиф Сліпий, в першу чергу, ініціював будівництво двох 
інституцій у Римі — собору Святої Софії та Українського католицького університету. У 2019 році відзначаємо 
50-ліття з часу освячення Собору. Історична будівля Українського католицького університету св. Климента 
Папи, що розташована поруч із Собором, була освячена трьома роками раніше  — у 1966 році.

БАГАТО ЗРОБЛЕНО, 
АЛЕ ЩЕ БАГАТО – 

ПОПЕРЕДУ. 



ОТЕЦЬ ДЖОН ДЖЕНКІНС
Президент Університету Нотр-Дам  

«Віра і свобода»: УКУ та Університет Нотр-Дам розпочали спільний проект 
про роль релігії у розбудові суспільства

29 червня в Українському католицькому універси-
теті, окрім вручення нагороди Університету Нотр-Дам 
(США) Президенту УКУ Митрополиту-Архиєпископу Фі-
ладельфійському Владиці Борису Ґудзяку, також було 
представлено проект «Віра і Свобода», який має по-
глибити багаторічну співпрацю між Університета-
ми. Цей проект має стати найближчою спільною іні-
ціативою між двома освітніми інституціями у рамках 
Меморандуму про співпрацю, підписаного між УКУ та 
Нотр-Дамом під час церемонії. Проект «Віра і свобо-
да» покликаний вивчати роль релігії у розбудові гро-
мадянського суспільства. 

«Завдяки проекту ми спробуємо з усією акаде-
мічною ретельністю поставити питання щодо ролі 
різних релігійних груп – римо та греко-католиків, 
православних, мусульман, євреїв та інших у Цен-
трально-Східній Європі. Нам важливо запустити про-
цес досліджень про те, як релігія та її представники 
впливають на розвиток сучасних суспільств», — за-
уважив Вільям Донаг’ю, керівник Інституту європей-
ських студій Нановіка під час симпозіуму.

Вільям Донаг’ю також висловив сподівання, що 
Нотр-Дам може багато почерпнути з досвіду УКУ. 
Адже Український католицький університет встано-
вив тісні екуменічні зв’язки з православною та інши-

ми церквами в Україні. «Крім того, спільнота Універ-
ситету брала активну участь у Революції Гідності,  
сміливо виступивши на захист демократії та людської 
гідності» — підсумував директор Інституту Нановіка.

Нагадаємо, що проект «Віра і свобода» став мож-
ливим в результаті багаторічної та продуктивної 
співпраці між УКУ та Університетом Нотр-Дам, яка 
розпочалася у 2003 році, коли УКУ долучився до іні-
ціативи щодо створення консорціуму CUP (Catholic 
Universities Partnership). Цей проект спрямований 
на переосмислення та відновлення католицької ви-
щої освіти у сучасній культурі. Крім того, за 15 років 
співпраці майже 30 науковців та працівників УКУ взя-
ли участь у семестрових, місячних та короткостро-
кових стажуваннях в Інституті європейських студій 
Нановіка. З іншого боку, майже кожного року випус-
кники Нотр-Даму стають волонтерами на Літніх ан-
гломовних школах УКУ, а також навчають англійської 
студентів УКУ під час навчального року. Варто також 
згадати, що у 2013 році, під час Революції Гідності, 
Президент Університету Нотр-Дам отець Джон Джен-
кінс висловив публічну підтримку спільноті УКУ та 
усім протестувальникам у відповідь на брутальне за-
стосування сили тодішньою українською владою на 
Майдані Незалежності.

М і ж н а р о д н а  с п і в п р а ц я
Владика Борис Ґудзяк —  
лауреат нагороди Університету Нотр-Дам

Notre Dame Award — престижна нагорода амери-
канського Університету Нотр-Дам, якою відзначають 
тих, хто відповідає найвищим ідеалам університету, 
працює у сфері освіти, віри, відстоює суспільну спра-
ведливість і служить потребам суспільства. 

Вибравши лауреатом Бориса Ґудзяка, зазначають 
в Університеті Нотр-Дам, відзначають його сміливість 
та далекоглядне служіння Україні та світу, що сприяли 
зростанню католицької академічної спільноти, яка під-
тримує свободу, навчання та людську гідність.

Борис Ґудзяк став першим українцем, який отри-
мав цю нагороду, засновану 1992 року. Раніше наго-
роду Університету Нотр-Дам одержували президент 
США Джиммі Картер та його дружина; свята мати Те-
реза з Калькутти; північноірландський політик Джон 
Г’юм; кардинал Вінко Пуліч, архієпископ Сараєва; Жан 
Ваньє, засновник спільноти «Лярш-Ковчег»; бразиль-
ський суддя Серджіо Моро, що прославився своєю не-
порушністю та справедливістю у розгляді справ проти 
топ-політиків, олігархів та корупціонерів країни. 

«Для мене, нашого університету і всієї нашої Цер-
кви це велика честь, і це велика радість — знак близь-
кості та сопричастя. Університет Нотр-Дам — чи не 
найбільш відомий католицький університет у світі. Він 
належить до найкращих університетів і США, і світу. 
Він знаний як католицький, але водночас перебуває 
на найвищому академічному рівні. Католицька церква 
— інституція, яка має найдовшу тяглість у світі: це дві 
тисячі років глобальної присутності. Університет — ді-
тище Католицької церкви. Цей жест Університету Нотр-
Дам є проявом свідомості американського ВНЗ про 
тебе і про мене тут, в Україні. Про нашу ситуацію: пи-
тання війни, бідності, еміграції. Цей університет нами 
цікавиться. Моя пропозиція — щоби ми, католицькі уні-
верситети, разом думали, як цим інституціям з тяглі-
стю — Церкві та університету — знову поєднатися у 
спільному змаганні за підняття людства у цей дуже не-
простий час, коли напруження і страх, конфлікти і вій-
на зростають», — сказав після вручення нагороди архі-
єпископ Борис Ґудзяк.

ВЛАДИКА БОРИС ҐУДЗЯК  
Президент УКУ, Митрополит-Архиєпископ Філадельфійський 

УКУ надихає світ історіями про мучеників 
віри, підштовхує людей прислуховуватися 
до осіб з особливими потребами та 
допомагає зцілювати суспільство у країні, 
яка пережила дегуманізацію, репресії, 
що особливо стосувалися Церкви. Цей 
університет став символом надії.

ОТЕЦЬ ДЖОН ДЖЕНКІНС
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Простір його присутності: що спільного між Центром Шептицького та 
постаттю Митрополита Андрея Шептицького?

Один із провідних бізнес-мислителів світу Адрі-
ан Сливоцький називає Шептицького надзвичайним 
моральним провідником свого часу: «Коли ви пізнає-
те його глибше, то усвідомите, що — поряд із Ганді й 
Манделою — він є одним із найбільших моральних ав-
торитетів ХХ століття. Також він є духовним, ідейним і 
моральним лідером для всіх епох, особливо для тієї, в 
якій живемо сьогодні ми самі».

Яскравим та суттєвим прикладом живучості ідей 
Митрополита сьогодні є Центр Шептицького УКУ. Те, 
чим щоденно переймався Андрей Шептицький, наш 
університет вирішив продовжити у будівлі-просторі, 
правдивому пам’ятнику Митрополитові. Ця споруда 
нещодавно відсвяткувала другий рік своєї діяльності. 

Будівля і діяльність Центру стали втіленням відкри-
тості і служіння спільноти Університету усій громад-
ськості. Як Андрей Шептицький невтомно працював 
для єднання людей різних соціальних статусів, мож-
ливостей, середовищ, так і Центр Шептицького сьо-
годні є свого роду майданчиком для зустрічі тих, хто у 
щоденному житті часто перебувають далеко один від 
одного. Центр відкритий як для бізнесменів, освітян, 
громадських активістів, так і для людей з особливими 
потребами.

«Митрополита Андрея Шептицького тому й нази-
вали етнархом українського народу в Галичині, що він 
пам’ятав і дбав про інтереси усіх верств і всіх катего-
рій, – вважає проректор із питань призначення і місії 
Мирослав Маринович. — Він не міг собі уявити суспіль-
ного ладу, в якому хтось із членів суспільства терпів 

би якусь кривду. Тому й бачив той справедливий лад 
як спільноту людей, об’єднаних довкола ідеї служіння 
добру і спільному благові на користь потребуючих. Так 
само і Центр Шептицького, як і весь Український като-
лицький університет, відкритий для усіх, без винятку, 
особливо для людей із особливими потребами».

Шептицький був великим шанувальником книг, і 
головний акцент Центру — на бібліотеці: сучасній, із 
зручним простором для усамітнення із книгою.

«Митрополит Андрей Шептицький, який знав силу 
слова, трепетно ставився до книг, що були носіями 
слова, — стверджує Мирослав Маринович. — Книгоз-
бірні були місцем його натхнення і місцем духовної 
розради. Ось чому таким логічним і природним є по-
єднання імені Андрея Шептицького з новою бібліоте-
кою УКУ, яка вже з перших днів стала не тільки кни-
гозбірнею, але й великим інформаційним центром і 
потужним «бойлером» нових ідей. Недарма св. Папа 
Іван-Павло ІІ освятив наріжний камінь УКУ у кількох 
метрах від нинішнього Центру Шептицького, бо саме в 
ньому здійснилися пророчі слова Папи: «Тут мудрість 
свій дім збудувала».

Таким чином, Центр Шептицького для багатьох 
став місцем зустрічі, навчання та зародження ідей. З 
січня по вересень 2019 року Центр відвідало понад 300 
тисяч людей. У період навчальної сесії, з 20 травня до 
20 червня, Центр Шептицького був відкритий цілодо-
бово. Також за рік Центр Шептицького організував по-
над 120 власних подій та став домівкою для масштаб-
них міжнародних заходів.

Будівельні проекти

 ↑ Новий колегіум стане домівкою для понад 300 студентів. 
Крім житлових кімнат, у Колегіумі ІІ також  облаштують 
фітнес-центр та дворівневий студентський центр

 ↑ Новий спортивний майданчик збудовано завдяки під-
тримці друзів та жертводавців на Щорічному Благодій-
ному Фольк-Балі «Перелаз»

Н а ш і  в и п у с к н и к и

За результатами позачергових парламентських 
виборів семеро колишніх студентів Українсько-
го католицького університету стали народни-
ми депутатами Верховної Ради України. Се-
ред них Галина Васильченко – випускниця 
програми Good Governance у 2014 році від 
Львівської бізнес-школи та Інституту лідер-
ства УКУ. Наталія Піпа – випускниця програ-
ми «Управління неприбутковими організаціями» 
2014 року та програми Good Governance 2015. Ро-
ман Лозинський – магістр публічного адміністру-
вання, 2017 рік. Павло Бакунець – випускник про-
грами з історії Гуманітарного факультету, 2009 рік. 
Олексій Мовчан – магістр публічного адміністру-
вання, 2019 рік. Андрій Осадчук – випускник (2018 
рік) програми «Академія лідерства для розвитку» 
(Співорганізаторами програми є Центр демократії, 
розвитку та верховенства права Стенфордського уні-
верситету, Центр міжнародного приватного підпри-
ємництва (CIPE) і Школа публічного управління УКУ). 

Ярослав Юрчишин – випускник (2018 рік) програми 
«Академія лідерства для розвитку».

Успіхи колишніх студентів УКУ, серед яких чима-
ло випускників Школи публічного управління, 
прокоментувала її директорка Валентина За-
садко: «Усі ці люди – охочі до розвитку своїх 
проектів та до якісних змін в Україні. Оскільки 
їх усіх вибрали до майбутнього скликання Вер-

ховної Ради України, тепер вони ще більш активно за-
лучені до політичного життя держави. Звичайно, ми 
пишаємось таким успіхом, адже це свідчить про до-
віру до них значної частини населення. Сподіваюсь, 
що в майбутньому більше людей будуть звертати ува-
гу на те, як якісна освіта допомагає приймати зваже-
ні рішення під час депутатської роботи. Я тішуся, що 
наші випускники – це люди, які спочатку навчилися 
управлінської справи, а потім балотувались до ВРУ». 

 Наразі Школа публічного управління спільно з 
партнерами розробляє навчальні програми, які пізні-
ше запропонують депутатам та їхнім помічникам.

Артем Романюков – випус-
кник програми публічного 
управління та адмініструван-

ня УКУ – став стипендіатом 
Ukrainian Emerging Leaders 
Program від Стенфордсько-
го університету. Ця програма 
розроблена для підготовки 

українських політичних діячів, 
юристів, соціальних підприєм-
ців, бізнесменів, а також лідерів 
громадських організацій. Нав-
чання триває 10 місяців.

Серед новообраних депутатів ВРУ – випускники УКУ

Ірина Іванишин – студентка ма-
гістерської програми з публічного 
адміністрування, виграла грант 

Європейського банку рекон-
струкції та розвитку, скерована 
на навчання до Римського уні-
верситету Тор Вергата. Це між-
народна магістерська програма 

з управління публічними заку-
півлями. За всю історію існування 
Ірина Іванишин – друга українка, 
яка отримала право навчатися за 
цією програмою.

Минулого року Василь Возняк, випускник магіс-
терської програми з журналістики УКУ,  презентував 
свою документальну стрічку про Прилуцьку виховну 
колонію для підлітків — «Небо над головою». Фільм 
розповідає про життя ув’язнених, їх побут, спілку-
вання з однолітками, а також про їхні мрії та май-
бутнє. 

«Це історія підлітка Богдана, який перебував у 
Прилуцькій виховній колонії, про те, як його чека-
ють на волі рідні, і про те, що змінити життя на кра-
ще можливо — головне вчасно зробити правильний 
вибір» — прокоментував головну ідею фільму Ва-
силь Возняк. 

Назва фільму — «Небо над головами» — рядок 
із авторської пісні композитора та випускника УКУ 
Івана Сюська,  яка стала саундтреком до фільму. 
“Ця назва досить символічна, бо нагадує, що кожен 
із нас — рівний перед Богом, незважаючи на наші 
вчинки” — пояснює Іван Сюсько.

Робота над цим фільмом надихнула режисера 
створити однойменний з назвою фільму соціаль-
ний проект, який має на меті допомогти колишнім 
неповнолітнім в’язням колоній адаптуватися у су-
спільстві, а також тим, які перебувають в ув’язненні, 
віднайти свою ідентичність, щоб вони могли реалі-
зувати своє покликання на волі. Ця місія реалізову-

ється через творення дружньої спільноти волонте-
рів, ув'язнених підлітків, їхніх батьків, працівників 
пенітенціарних установ та ювінальної пробації, а та-
кож постраждалих від злочинів.

Слід сказати, що Василь Возняк уже протягом 8 
років відвідує місця несвободи в якості волонтера 
від УГКЦ. Протягом усього часу він співпрацює з от-
цем Костянтином Пантелеєм, який опікується людь-
ми у місцях позбавлення волі.

«Небо над головами» – проект підтримки неповнолітніх в’язнів
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20 років співпраці: літня італомовна школа у Мантові (Італія)

Н о в і  п р о г р а м и  т а  п р о е к т и

Активне літо разом з УКУ

Літніх шкіл

 √ Літні мовні школи:  англомовна, 
франкомовна, італомовна, німецькомовна

 √ Літній табір української жестової мови 
 √ Літня школа «Цілісне лідерство задля 
майбутнього демократії 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
 √ Школа української мови та культури

Цей навчальний рік став багатим на важливі ініціативи, які втілилися у нові навчальні програми 
та проекти. Ми розповімо вам коротко про найголовніші. 

Період літніх канікул для Українського католицького 
університету зовсім не став затишшям. Протягом усього 
часу студенти продовжували навчатися, здобувати нові 
навички, знайомитися з однодумцями та розвиватися 
професійно. Можливістю втілити все це стали літні шко-
ли, проведені програмами та факультетами університету. 
Літні школи вже давно стали звичним інструментом нав-
чання для провідних університетів Європи та Америки, 
однак в Україні ця практика лише починає поширювати-
ся. Протягом двох десятків років УКУ успішно впроваджує 
цей досвід в реаліях української освіти.

«Світоглядне ядро»
Уже з вересня 2019 року студенти бакалаврських 

програм УКУ, упродовж перших двох років навчання, 
проходитимуть також обов’язкові додаткові курси в 
рамках трьох напрямків: «Бог і я», «Люди і я», «Світ 
і я» — вони входитимуть в концепцію Світоглядного 
ядра, яке діятиме на усіх бакалаврських програмах 
університету. Їх читатимуть для студентів, що розпоч-
нуть навчання у вересні 2019 року, і першим, спільним 
для всіх курсом буде «Вступ до університетських сту-
дій».

Подібні програми, так звані Core Curriculum, діють 
у багатьох американських та європейських універси-
тетах, їх мета — допомогти студенту сформуватися як 
особистість, а університету – покращувати якість на-
вчальної пропозиції. Цікаво, що студенти часто оби-
рають той чи інший навчальний заклад саме через 
наявність такої програми.

Магістерська програма з маркетингу
У вересні 2019 року на базі Львівської бізнес-школи 

УКУ запрацювала нова магістерська програма з Управ-
ління маркетинговою діяльністю. Ця програма розра-
хована, передовсім, на бакалаврів або ж початківців у 
практичному маркетингу і тих кого цікавить системне 
навчання та практичний досвід у сфері маркетингу. 

Під час навчання студенти вивчатимуть не лише ін-
струменти маркетингу, але й основи управління, лі-
дерства, створення стратегій, командотворення, ди-
зайн-мислення, етики тощо. 

Організатори навчальної програми прагнуть, щоб 
їхні випускники могли якісно впливати на український 
бізнес. Крім того, важливо, щоб вони могли творити 
етично відповідальний маркетинг в українському су-
спільстві за допомогою власних проектів, що мають ста-
ти стандартом у маркетинговому середовищі.

Аналітичний центр УКУ
14 грудня 2018 року у Києві відбулося офіційне від-

криття Аналітичного центру в рамках дискусійного 
форуму «UCU global: лідерство цінностей як відповідь 
на глобальні виклики сучасності». Директорка Ана-
літичного центру УКУ Оксана Кулаковська зазначила: 
«Аналітичний центр почав працювати в 4-х напрям-
ках: “Порозуміння заради спільного майбутнього”, 
“Людина у цифровому світі”, “Впровадження публіч-
них політик”, а також — в напрямку освіти. Ми хочемо 
знайти відповідь на запитання: що потрібно зробити 
для того, щоб українська освіта могла дієво відпові-
дати на виклики майбутнього?»

Аналітичний центр відкрили при Київському цен-
трі УКУ. Його мета — знаходити рішення глобальних 
ціннісних проблем, транслювати цінності, на яких 
будувався університет і які зараз лежать в основі 
будь-якого з рішень УКУ в публічній політиці. Його ді-
яльність буде спрямована на дослідження актуальних 
та глобальних питань. 

Цьогоріч Академію  
успішно закінчили           учнів

Академія «Artes Liberales»
Гуманітарний факультет УКУ організував про-

ект «Академія Artes Liberales» для старшокласників 
Львова. Його мета — розвинути навички навчання та 
наукової праці в університетському середовищі, під-
готувати їх до вищих студій, допомогти знайти і кон-
кретизувати власні інтереси у сфері гуманістики та в 
перспективі стати успішними студентами. Упродовж 
насичених тижнів праці учасники аналізували тек-
сти, відео, твори мистецтва, дізналися про найнові-
ші напрями досліджень у сфері історії, культурології, 
філології та отримали змогу відвідати семінари і від-
криті лекції в УКУ, а також — згодом приєднатися до 
Клубу англійської мови.

21 липня Український католицький університет та 
єпархія в Мантові (Італія) відсвяткували двадцятилітню 
співпрацю – проведення щорічної літньої школи. 

Участь у школі передбачає не тільки безпосереднє 
вивчення італійської мови, але також і занурення в іта-
лійську культуру та активний духовний та освітній об-
мін між учасниками та викладачами. 

Особливі спогади про школу має викладачка УКУ 
Олена Джеджора, яка протягом багатьох років активно 
допомагала в організації школи, а крім того неоднора-
зово була її учасницею:

«Італомовна літня школа в Мантові – проста і пере-
конлива відповідь на питання, що виникають внаслі-
док християнської заповіді любити свого ближнього як 

себе самого: а що таке любов до ближнього, і хто ним 
є? Цей проект допоміг десяткам молодих українців від-
крити нові можливості, продовжити вищі студії в Італії, 
отримати наукові ступені. Багато викладачів УКУ змог-
ли підняти фаховий рівень, працювали з італійськими 
колегами, читали італомовні джерела і наукову літе-
ратуру. Для нашого молодого університету це все було 
вкрай важливо. Але чому це все здійснилось? Тому що 
20 років тому група італійців поставились до незнайом-
ців, з якими у неї, в принципі, не було нічого спільно-
го, як до своїх найближчих і поділилася усім, чим могла. 
Так розпочався навчальний і культурний проект, духов-
на пригода, унікальний приклад братерства, що триває 
досі».

Урочистості святкування 20-річчя співпраці з єпар-
хією в Мантові відбудуться цьогоріч і у Львові - з офі-
ційним візитом до УКУ завітає делегація з Мантові. 

За всю історію існування 
 її учасниками  
   стали майже 500 студентів. 

Цього літа вже уп’ятнадцяте Літня іконописна шко-
ла зібрала друзів та учнів, щоб разом підтримати та 
продовжити старовинну українську мистецьку та ду-
ховну традицію.

Школу традиційно складають три основних блоки: 
духовний, практичний та теоретичний (лекції та екс-
курсії). Завдяки комплексному підходу, на думку ор-
ганізаторів школи, учні можуть не лише заглибитися 
у сакральне мистецтво як у феномен у собі, а й по-
глянути на нього з боку літургійної, гімнографічної, 
догматично-богословської та мистецької спадщини 
минулого. Бо саме вона сформувала той тип іконома-
лярства, який вирізняє українські твори на тлі інших 
національних шкіл іконопису. Цьогоріч у школі взяли 
участь 37 учасників — серед них як абсолютні почат-
ківці, так і більш досвідчені учасники.

«Віра, спокій і терпіння» - Літня іконописна школа святкує ювілей 
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Я аплодую Українському католицькому університету за його 
вражаючий інституційний розвиток за останні десять років 
та за його внесок у керівництво Україною.

Викладачі та студенти УКУ показали, чого можуть досягти 
українці завдяки відданості принципам доброчесності, 
відповідального правління, міцного партнерства з 
однодумцями – принципам, підтримувати які повинні 
прагнути всі українські установи.

ВІЛЬЯМ ТЕЙЛОР 
Американський дипломат, 6-й Надзвичайний і повноважний посол США в Україні (2006 - 2009).  
Тимчасовий повірений у справах США в Україні (з 2019).

С п і л ь н о т а ,  щ о  н а в ч а є  с л у ж и т и

Військове капеланство — важливий вектор роботи 
Філософсько-богословського факультету УКУ

«Cardio Vision» — спроба зменшення смертей від серцево-судинних захворювань

 ↑ Літня школа «Соціальна думка Митрополита Андрея Шептицького»

 ↑ Міжнародний проект щодо військового капеланства

Філософсько-богословський факультет УКУ разом 
із Львівською міською радою поглиблюють співпра-
цю з Нідерландами у галузі військового капеланства. 
Для Львова надзвичайно важливо перейняти досвід 
капеланства у Нідерландах, адже у нас цей інститут 
тільки починає набирати обертів. За висловом Рома-
на Завійського, декана ФБФ УКУ, «Україна має багато 
спільного з Нідерландами на релігійному ландшафті, 
адже наші країни історично мають поліконфесійне 
й полікультурне середовище. Тому нам важливо об-
мінюватися цим досвідом. Ми співпрацюємо з пред-
ставниками Міністерства оборони Нідерландів, осві-
тянами, які працюють в університетах, де є програми 
з підготовки і сертифікації капеланів, і також, що най-
важливіше, — з чинними капеланами, які представля-
ють різні конфесії».

  Впродовж 9 років в УКУ відбувається літня школа «Соціальна 
думка Митрополита Ан-
дрея Шептицького». 

Ця школа збирає мо-
лодих дослідників з усієї 
України і має на меті глиб-
ше ознайомити її учасни-
ків з духовним спадком 
і діяльністю Митрополи-
та Андрея та розвинути 
їхнє вміння жити згідно 
з християнськими цінно-
стями у суспільному житті. 
Головний акцент постав-
лений на побудові суспіль-
ства на засадах християн-
ської моралі й цінностей, а 
також на пошуках порозу-
міння в мультирелігійно-
му та багатоконфесійному 
середовищі. 

Команда «Cardio Vision», учасниками якої є ви-
пускники та студенти факультету прикладних наук 
УКУ Богдан Петришак, Марія Добко, Ольга Бакай та 
Софія Гаркот, здобули перемогу у конкурсі AI Idea 
Challenge Contest від Microsoft. Ментором студентів  
був Олесь Добосевич, керівник бакалаврської програ-
ми «Комп’ютерні науки».

«Cardio Vision» представила рішення, що покли-
кане вирішити одну з найбільших проблем людства 
– смерть від серцево-судинних захворювань. Адже 
близько 20 мільйонів дорослих в Україні страждають 
на серцево-судинні недуги, які є причиною смерті 
кожної третьої людини у світі. Саме тому вчасна їх діа-
гностика і лікування є надзвичайно важливими. 

«Наша команда бачить великий потенціал у про-
ектах, які знаходяться на перетині різних галузей, і 
тому ми зацікавлені у розвитку штучного інтелекту в 
медицині. Ми віримо, що за цією колаборацією — май-
бутнє», — вважає Богдан Петришак.

«Будувати мости, а не стіни» 
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Мирослав 
Маринович 

отримав Медаль 
Вдячності, 

заснованої до 
30-річчя руху 

«Солідарність» у 
Польщі

Н а г о р о д и  т а  д о с я г н е н н яН а г о р о д и  т а  д о с я г н е н н я

Президент УКУ 
Владика Борис Ґудзяк 

став новим архиєпископом-
митрополитом 

Філадельфійським УГКЦ

Інтронізація відбулася 
4 червня 2019 року 

в Архикатедральному Соборі 
Непорочного Зачаття Діви Ма-

рії у Філадельфії

Трьохсвятительська семінарія 
афілійована до Філософсько-
богословського факультету УКУ

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

Тепер семінаристи отримуватимуть міжнародний 
диплом STB, визнаний у всьому світі.

З моменту акредитації Римським Апостольським 
престолом богословського факультету в 2015 року він 
має можливість відкривати нові ліценціатські та док-
торські програми в різних галузях богослов’я, а його 
дипломи та наукові ступені мають міжнародне ви-
знання. Факультет може створювати власні філії у різ-
них куточках України.

Зеня Кушпета — 
канадійка українського походження. Видатна піа-
ністка, педагог, громадський діяч в соціальній сфе-
рі, пластунка. Засновниця спільнот «Лярш-Ковчег», 
«Емаус» на території України, співзасновниця На-
вчально-реабілітаційного центру «Джерело» у Льво-
ві. Багаторічний та відданий друг УКУ.

«За високий професіоналізм в адміністративній 
діяльності, за створення конкурентного освітнього 
та дослідницького простору, за реалізацію нова-
торських ініціатив молодого покоління». 

Медаль вирізняє тих 
іноземців, які допомагали 
Польщі у її боротьбі за сво-

боду та демократію під час комуністичної диктату-
ри, а також тих, хто цілеспрямовано підтримує ідеї 
солідарності як основи європейського порядку, 
працює на порозуміння між народами, а суспіль-
ний та моральний лад будує на діалозі.

Нагороду вручено: «За сумлінну працю та з на-
годи 30-річчя від дня заснування громадської 
спілки “Студентське Братство Львова”».

Щороку в одному з 59 університетів-учасників Федерації католицьких університетів Європи 
та Ливану (ФУСЕ) проводять Генеральну асамблею. У цьогорічних зборах, що відбулися в Уні-
верситетському центрі св. Ігнатія в Антверпені, традиційно взяли участь представники УКУ. 

Під час цьогорічної асамблеї повністю змінилося керівництво Федерації. Софія Опацька 
стала членом правління, завдяки чому УКУ зможе поглибити свою діяльність у ФУСЕ та ак-
тивізувати співпрацю між католицькими університетами.

«Ми можемо від-
різнятися за розмі-
ром чи за навчаль-
ними програмами, 

проте ми всі — като-
лицькі університе-
ти. Спільні цінності 

роблять нашу співп-
рацю унікальною. І 
головним завдан-

ням для нас є пошук 
спільних інструмен-

тів, які б не вимагали 
великих ресурсів, 
проте приносили 

б якісно нові резуль-
тати в навчальний 

процес» - коментує 
своє призначення 

Софія Опацька.

Тарас Добко став 
лауреатом нагороди 
«Золотий герб міста 
Львова»

Софія Опацька обрана до ради директорів Федерації католицьких університетів

Наталя Климовська 
нагороджена Орденом 
княгині Ольги 
III ступеня 

Зеня Кушпета отримала 
почесне звання «Doctor 
Honoris Causa» УКУ

Щорічно Ректор Українського католицького уні-
верситету встановлює премії за особливо успіш-
ні результати у проведенні наукових досліджень. 
Цього року премії присвоїли:

 √ Олександру Зайцеву, доктору історичних наук
 √ Володимиру Склокіну, кандидату історичних наук
 √ Юрію Скірі, кандидату історичних наук
 √ Ігореві Скочилясу, професору, доктору 
історичних наук

 √ Вадиму Ададурову, професору, доктору 
історичних наук 

 √ Іванові Альмесу, кандидату історичних наук
 √ Оксані Вінниченко, кандидатці історичних наук
 √ Олені Галеті, докторці філологічних наук
 √ с. Ігнатії (Гаврилик Галині), викладачці кафедри 
богослов’я Філософсько-богословського 
факультету 

 √ Олегу Яськіву, доктору технічних наук
 √ Ярославу Притулі, кандидату фізико-
математичних наук 

11 науковців 
УКУ отримали 
ректорські премії
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З н а к о в і  в и д а н н яЗ н а к о в і  з у с т р і ч і

 ↑ Петро Порошенко — президент України (2014-2019)  ↑ Павло Клімкін — міністр закордонних справ України 
(2014-2019)

 ↑ Меліса О’Рурк — Надзвичайний і Повноважний 
Посол Австралії в Україні

 ↑ Тьєррі Маньїн — ректор Ліонського католицького 
університету (Франція)

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

 ↑ Кшиштоф Становський — правозахисник та диси-
дент, президент фонду «Солідарність», автор про-
грам з громадянської освіти, співзасновник Неза-
лежного скаутського руху в Польщі

«Митрополит Андрей Шептицький і принцип «позитивної суми» — книга Мирослава Мариновича 
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» про 

життя і діяльність підпільної 
Української  Греко-Католицької 

Церкви, отримав  8-му Літературну 
академічну відзнаку благодійної 

організації «Справа Сходу» («Oeuvre 
d’Orient»), Париж, Франція.

Факультет суспільних наук УКУ спільно із Міжна-
родним інститутом етики і проблем сучасності та Ана-
літичним центром УКУ розпочали серію щорічних між-
народних конференцій, об’єднаних темою «Integral 
Human Development in the Digital Age». Перша конфе-
ренція з цієї серії була присвячена питанням дружби 
та міжособистісних стосунків у час стрімкого поши-
рення соціальних мереж («Дружба в час Фейсбуку»).

Цьогоріч учасниками панельних дискусій, семіна-
рів, презентацій та вечірніх розмов стали дослідники 
та публічні інтелектуали міжнародного рівня з 8-ми 
країн, серед яких Хосе Казанова, Пітер МакКормік, 
Мирослав Маринович, Шон Кейсі, Ірина Старовойт, 
Алоїс Бух, Шон-Патрік Лаветт, Чеслав Порембскі, Ві-
ктор Сусак, Едвард Алам, Олег Турій.

Університет ХХІ століття: чи і як можливе 
перевинайдення українського університету?

У лютому 2019 року в УКУ відбулася масштабна наукова дискусія під 
час якої фахівці зі сфери освіти говорили про вектори розвитку ново-
го українського університету. Головне питання – навколо чого можуть 
сьогодні об’єднуватися українські виші?

Міжнародна конференція «Дружба в час Фейсбуку»

У 2016 році благодійний фонд 
«Повір у себе» започаткував кон-
курс проектів для підтримки науко-
вої діяльності викладачів УКУ. Цьо-
горіч переможцями конкурсу стали 
сім дослідників з чотирьох факуль-
тетів УКУ. 

Цей конкурс відкритий до про-
позицій із проведення актуальних досліджень, чия 
«додана вартість» полягає в дієвому впливі на сучас-
не українське суспільство, сприяє зміні культури мис-
лення й діяльності в різних сферах суспільного жит-
тя. Програма також заохочує проводити дослідження, 

які представлятимуть сучасну Україну міжнародній 
аудиторії.

Цьогоріч серед напрямів дослідження, які отрима-
ють грантову підтримку, є теми, що стосуються сучас-
ного українського літературознавства, релігійної іс-
торії ранньомодерної України, релігійного світогляду 
Івана Франка, розвитку нових напрямків в українській 
теології, видання історичних та етнографічних праць 
о. Анатолія Кралицького, формування правової пози-
ції України щодо офіційної оцінки акції «Wisla» в укра-
їно-польських дискусіях на болючі історичні теми, на-
укової адаптації та апробації фахових психологічних 
методик українською мовою тощо.

Визначили переможців конкурсу від благодійного фонду «Повір у себе»
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У Києві відбулася перша благодійна літня вечірка, 
за зразком започаткованої в Парижі традиції Dîner en 
Blanc, що вже охопила 35 країн світу. Одягнені в біле, 
друзі університету зібралися разом на трипалубному 
теплоході-ресторані «Rosa Victoria», щоб разом долу-
читися до розбудови університету. 

Метою зустрічі було підтримати академічні програми 
гуманітарного факультету УКУ, зокрема, унікальну ба-
калаврську програму Artes Liberales. Завдяки щедрості 
жертводавців упродовж вечора було зібрано більш ніж 
півтора мільйони гривень на підтримку факультету.

В Австралії відбулися перші благодійні вечори УКУ
Український католицький університет спільно 

з українцями в Австралії провів перші благодійні вечо-
ри на Зеленому континенті: 24 лютого - у Мельбурні та 
3 березня  - у Сіднеї, які відвідало близько 390 осіб. 

Більшість гостей - українці з діаспори. Без підтрим-
ки з австралійської сторони вечори були б немож- 
ливими.

Владика Петро Стасюк, правлячий єпископ Мель-
бурнської єпархії Святих апостолів Петра і Павла та го-
лова Патріаршої катехитичної комісії вже багато років 
співпрацює з УКУ і саме він очолював організацію бен-
кетів зі сторони Австралії.

Дуже цінною була допомога Стефана Романіва, голови 
Союзу українських організацій в Австралії. Він взяв на себе 
проведення низки переговорів щодо бенкету, заохочував 
і пояснював усім, як важливо підтримувати університет, що 
виховує нове покоління для нової України. Також варто зга-
дати про підтримку комітетів приятелів УКУ, які очолюють 
Катерина Харовська (Сідней) та Петро Дума (Мельбурн). Ок-
рім представників діаспори на бенкеті було 50 жертводавців 
зі Львова. 

За результатами проведених святкових вечорів на роз-
виток університету зібрали понад 160 тисяч австралійських 
доларів. 

БЛАЖЕННІЙШИЙ СВЯТОСЛАВ (ШЕВЧУК)
Патріарх УГКЦ

У цей історичний момент я хочу простягнути братню руку від імені нашої 
Церкви до новообраного предстоятеля та до всіх православних братів, 
кажучи, що відтепер ми йдемо разом в історію, до єдності, до правди. Бо 
від того, наскільки ми сьогодні плекаємо єдність та долаємо те, що нас 
роз’єднує, залежить майбутнє Церкви, народу та української вільної, 
незалежної, європейської держави.

Попереду – багато праці, але мені приємно було почути, що у першій 
промові новообраний предстоятель говорив про розвиток богословської 
освіти. І мені також дуже приємно, що саме УКУ є взірцем відкритої Церкви, 
яка є водночас і помісною, і глобальною. Глибоко вдивляючись у таємниці 
Божої премудрості, вона водночас проникає зором в саме серце сучасної 
людини, зокрема українця, і веде у майбутнє. Нехай внутрішній рух до 
консолідації та об’єднання не припиняється.

Український католицький університет отри-
має 6,2 млн доларів кредиту від американ-
ської урядової організації з розвитку OPIC 
(Overseas Private Investment Corporation) 
для розбудови студмістечка, зокрема для 

будівництва нового гуртожитку на вул. Козельницькій.
*15 грудня 2018 року у своїй промові під час благодійного бенкету УКУ в Києві Блаженніший Святослав одним з 
перших привітав утворення помісної Православної Церкви України.

«Ігри розуму» – новий формат 
стипендійної підтримки студентів

У Києві жертводавці підтримали 
розвиток гуманітарної освіти в УКУ

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

Цього року в УКУ вперше відбувся благодійний 
інтелектуальний фестиваль “Ігри розуму” на під-
тримку студентів. Шанувальники інтелектуальних 
розваг отримали нагоду випробувати свою ро-
зумову спритність під час запеклого командного 
“мозкового турніру” між представниками різних 
компаній Львова. Своєю участю у фестивалі ко-
манди допомогли зібрати кошти на навчання та-
лановитого та потребуючого студента. 

19



В УКУ пройшла Міжнародна конференція із канонічного права: 
«Ми пишемо своє помісне право» 

У березні 2019 року спеціалісти з канонічного права 
трьох країн ЄС зібралися в УКУ для того, щоб обмінятися 
досвідом, сприяти розвитку юридичних церковних від-
носин та впорядкувати їх. Канонічне право — це саме те, 
що обумовлює юридичні аспекти функціонування Цер-
кви взагалі, та міжцерковних відносин зокрема. 

«УГКЦ працює над своїм новим законодавством від 
1980 року. Саме тоді синод єпископів створив робочу 
групу, яка почала працювати над цим питанням. Уже 
виданий додаток до Кодексу Канонів Східних Церков, 
так званого партикулярного права. Проте УГКЦ і на-
далі роздумує над своїм законодавством», — вважає 
о. Михайло Димид. — «Церква — не закрите гетто й не 
живе сама по собі. Вона має мати універсальний, Все-
ленський характер, тому в нас є потреба комунікувати 
як із православною церквою, так і з римо-католиць-
кою. У Європі існує велика й цікава панорама гре-
ко-католицьких церков, і кожна з них має свою авто-
номію. У них є свобода законодавчого творення, тому 
для нас важливо обмінюватися та збагачуватися до-
свідом».

В УКУ сподіваються, що робоча група із формуван-
ня помісного канонічного права закінчить роботу в 
2020-ому році. Результатом цієї роботи буде повний 
кодекс канонічного права Української Греко-Като-
лицької Церкви.

Леонід Фінберг: «Ми не помітили, як змінилися…»
Лауреатом нагороди за моральне, духовне та етичне 

лідерство «Світло Справедливості» 2018 року став Ле-
онід Фінберг – соціолог, дослідник культури, головний 
редактор видавництва «Дух і Літера» (з 1997 року), ди-

ректор Центру досліджень історії та культури східноєв-
ропейського єврейства НаУКМА (з 2006 року).

Урочиста церемонія вручення нагороди відбулася 14 
грудня у Національному музеї Тараса Шевченка в Києві. 
Організував захід Інститут лідерства та управління УКУ. 
Спеціальними гостями вечора стали лауреатка нагоро-
ди 2012 року Лариса Заливна та президент УКУ владика 
Борис Ґудзяк.

Нагорода «Світло Справедливості» заснована 2010 
року канадійкою українського походження Анастасі-
єю Шкільник та єпископом УГКЦ, президентом УКУ Бо-
рисом Ґудзяком на честь батька Анастасії д-ра Михайла 
Шкільника – юриста, громадського і політичного діяча 
часів визвольного руху в Україні 1917-1920 років. Ця від-
знака має привернути увагу до ціннісного лідерства, до 
важливості моральних принципів у проводі, до популя-
ризації прикладів такого лідерства в українському су-
спільстві.

 ↑ Леонід Фінберг — лауреат щорічної 
нагороди «Світло справедливості» 

 ↑ Міжнародна конференція з канонічного права

З н а к о в і  п о д і ї

Мотивація, мультизадачність та вміння слухати — 
вже другий рік поспіль в Університеті відбуваються Дні УКУ

Щорічні Дні УКУ — це святковий тиждень в Українському Католицькому Університеті з нагоди
початку нового академічного року, під час якого відбувається серія відкритих лекцій та
майстерок від професорів УКУ та запрошених промовців, екскурсії студентським містечком,
посвята першокурсників у студенти, святкування храмового празника університетської
церкви, а також зустріч випускників усіх навчальних програм Університету.

Факультет Прикладних наук тримає першість у рейтингах DOU — щороку на 
ІТ платформі DOU проводиться опитування щодо якості освіти в українських 
університетах. Цьогоріч факультет прикладних наук УКУ розділив перше місце із 
факультетом інформатики НаУКМА. Рейтинг навчальних програм складається на 
основі відгуків нинішніх і колишніх студентів. 

Команда УКУ «Fencing 
Assistant» перемогла 
у проекті Tech Battle 

від Львівського 
ІТ кластеру з рішенням 

для вимірювання 
показників у спортсменів-

фехтувальників

Студенти Школи права УКУ  Ірина Каня та Юрій Шваб  перемогли на українському 
етапі змагань Олімпіади юридичних клінік із консультування і тепер представляти-
муть Україну на Міжнародних Змаганнях з консультування клієнтів ім. Л. Брауна Ф. 
Мостена у Дубліні (Ірландія). 

Студенти Українського католицького університету 
та Києво-Могилянської академії беруть участь у 

Моделі ООН (NMUN) — освітній рольовій грі, в ході 
якої імітується засідання різних органів системи 

ООН. Ця команда буде першою, що репрезентуватиме 
Україну на цих змаганнях. Окрім шістьох майбутніх 

учасників команди з України, долучилися і студенти 
та викладачі з Університету МакЮен (Канада). Останні 

виступили у ролі менторів, адже саме партнери з 
цього канадського університету запросили українських 

студентів до участі в змаганнях. 

Студенти УКУ долучилися до освітніх шкіл за кордоном

Орест Апостолюк, 4 курс богослов’я, 
Львівська Духовна Семінарія Святого 

Духа, літня школа соціального вчення 
Церкви, Папський Університет Томи 

Аквінського «Анжелікум»

Святослав Гніздовський, 
випускник програми з 
історії, Літня школа у 
Гарварді, США

Софія Данильченко, 3 курс, 
«Етика-Політика-Економіка», 

програма Survey of International 
Organizations, університет 

м.Фрібург, Швейцарія

Анна Доброгорська, 2 курс, Artes 
Liberales, літня школа Waves and 
Ebbs of Democracy: Lessons learnt 
from Central European ‘There and 
Back Again’, університет Масарика, 
м. Брно, Чехія

Дарка Гарник, 3 курс, «Етика-
Політика-Економіка», учасниця 

піврічної програми обміну 
студентів бакалаврату вищих 

навчальних закладів (UGRAD – Global 
Undergraduate Exchange Program)  у 

Florida Gulf Coast University. 

Іван Лопатинський, 3 курс, 
«Етика-Політика-Економіка», Літня 

школа European Humanism in the 
Making, м. Губбіо, Італія
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У п р а в л і н н я  у н і в е р с и т е т у 

ВЕЛИКИЙ КАНЦЛЕР УКУ
Блаженніший Святослав (Шевчук)

Верховний Архиєпископ Києво-Галицький,
Отець і Глава УГКЦ

ПРЕЗИДЕНТ
Владика Борис (Ґудзяк)

Голова Сенату, архиєпископ і митрополит 
Філадельфійської архиєпархії УГКЦ, США

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

д-р Софія Опацька
Проректор з науково-педагогічної роботи

Любомир Тарновський
Проректор із адміністративних та фінансових питань

проф. Ігор Скочиляс
Проректор з наукової роботи

д-р Олег Турій
Проректор з зовнішніх зв'язків

СЕНАТ
Владика Борис (Ґудзяк)

Президент УКУ, голова Сенату, архиєпископ і 
митрополит Філадельфійської архиєпархії УГКЦ, США

Владика Богдан (Дзюрах)
Секретар Синоду Єпископів УГКЦ

Владика Володимир (Груца)
Єпископ-помічник Львівської архиєпархії УГКЦ

о. Богдан Прах
Ректор УКУ

Данило Білак
Директор Офісу залучення та підтримки інвестицій 
«Ukraine Invest»

Ірина Іванчик
Співзасновниця Благодійного фонду «Повір у себе»

Тетяна Іжевська
Надзвичайний і Повноважний Посол України при 
Святому Престолі (2008-2019)

Тарас Кицмей
Член ради директорів корпорації «Софтсерв»

Богдан Козак
Генеральний директор ВАТ «Львівхолод»

Наталія Попович
Співзасновниця «One Philosophy Group of Companies» 
та Українського кризового медіа-центру

Ярослав Притула
Декан факультету прикладних наук УКУ

Влітку отримали дипломи
бакалаврів та магістрів330
Взимку 2019 року УКУ за-
кінчили магістрів із шести 
спеціальностей, серед яких: 

історія, богослов’я, права людини, управлін-
ня неприбутковими організаціями, христи-
янська педагогіка та організація дозвілля, 
науки про дані.
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«Не чекайте швидких змін та працюйте з перспективою на вічність» 
Архиєпископ-Митрополит Борис Ґудзяк під час літніх випускних урочистостей в УКУ

«Мені з перших днів було зрозуміло, що 
у стінах УКУ я отримаю щось більше, ніж 
просто знання та навики, але й ціннісний 
підхід, глобальну візію. Усе це кожного 
дня утверджував у мені університет. Тут 
я сформувався як цілісна особистість і як 
людина, яка хоче і може змінювати країну» 

Владислав Канцир, випускник магістерської програми 
«Публічне управління та адміністрування» 
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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 
Suite B-02, 770 Brown‘s Line, Toronto, ON M8W 3W2 
Phone: 416-239-2495, Toll free (in Canada): 866-
871-8007 
Fax: 416-239-2496 E-mail: ucef@ucef.ca 
www.ucef.ca

Ви можете підтримати нас, зробивши благодійну 
пожертву. Отримувач:  Релігійна організація 
«Український католицький університет Української 
Греко-Католицької Церкви» 
Ідентифікаційний код 20850999 
Код Банку-одержувача 325365 
Банк отримувач АТ «Кредобанк» м.Львів, вул.
Сахарова, 78. Розрахунковий рахунок UA 23 325365 
0000002600101703741

Контактуйте з нами у Великобританії:
Українська Католицька Фундація 
The Ukrainian Catholic Foundation 
c/o Leigh Saxton Green 
6th Floor, Mutual House 
70 Conduit Street, London 
W1S 2GF 
E-mail: ucf.london.ucu@gmail.com


