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Свідчити, служити, спілкуватися
У вересні 2012 року Український
католицький університет відкриває Колегіум. Тут проживатимуть студенти Університету,
які навчаються на різних програмах, а також куратори, адміністратори та викладачі зі сім’ями.
«Студенти тільки частину своїх
знань (інтелектуальний вишкіл)
здобувають в аудиторіях, – пояснює керівник Колегіуму УКУ о.
д-р Ігор Бойко. – А спільне проживання кураторів, адміністрації
Колегіуму, сестер-редемптористок
– це нагода для спілкування, свідчення та служіння».
У Колегіумі, окрім житлових
кімнат, буде Інститут розвитку
особистості. Також тут проживатимуть гостьові викладачі УКУ.

Студенти житимуть у новому колегіумі, аналогів якому немає в Україні

В УКУ найкраща школа богослов’я
на пострадянському просторі

У Львові експерти
обговорили перспективи
розвитку соціальної
педагогіки

Глава УГКЦ Блаженніший
Святослав (Шевчук) 2 лютого 2012 р. відслужив Божественну Літургію в Українському католицькому
університеті: «Я сьогодні з
вами, щоб випросити у Бога
всіх благословень на новий
навчальний семестр», – сказав Патріарх.

2–3 березня в УКУ відбулася Всеукраїнська нарада-семінар, де експерти зі
Львова, Одеси, Херсона, Дрогобича,
Черкас, Чернівців та Івано-Франківська
обговорювали стан, проблеми і перспективи розвитку спеціалізацій у професійній підготовці соціальних педагогів,
зокрема магістрів.

Блаженніший Святослав
Шевчук також звернувся до
богословів: «В УКУ маємо найкращу школу богослов’я на цілому пострадянському просторі.
Але є спокуса оцінювати роботу
наших богословів по тому, що
інші про них кажуть. Я щиро
дякую тим людям, які відважилися і присвятили своє життя
богословській науці. Також
хочу підкреслити важливість
існування і цього Університету,
і богословської школи для нашої
Церкви. Заохочую вас з усією
силою Божого Слова будувати

«Сьогодні в науковому середовищі виникає потреба широкого обговорення на всеукраїнському рівні досягнень та проблем, які
виникають із розвитком педагогічної науки,
– пояснює доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки УКУ Світлана Когут. – Це
окреслює перед нами нові виклики, зокрема
щодо удосконалення магістерських програм
у галузі соціальної педагогіки, котрі вже існують, та напрацювання нових».
За підсумками роботи учасники Все
української наради-семінару скерували до
Кабінету міністрів України проект-ухвалу,
де запропонували розглянути пропозиції
щодо розширення переліку спеціалізацій зі
спеціальності «Соціальна педагогіка».

нашу Церкву і наше суспільство
у тому вимірі, до якого кличе нас
Господь».
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В УКУ відбулися випускні
урочистості магістрів-істориків

В УКУ відбулися випускні урочистості магістрів програми «Історія».
Чотирнадцять студентів отримали дипломи магістрів. Їх вітали
перший проректор Українського
католицького університету Тарас
Добко, декан гуманітарного факультету, історик Ігор Скочиляс
та почесний гість урочистостей,
проректор з питань призначення
та місії УКУ Мирослав Маринович.

Мирослав Маринович закликав випускників Українського католицького
університету починати зміни із себе.
«Ми співвідповідальні за те, що діється
довкола, – сказав проректор УКУ. – Сьогодні ваше майбутнє життя – ніби аркуш
білого паперу, списаного симпатичним
чорнилом. Якщо будете літеплі, письмена так і залишаться невидимими. А
проявляться вони тільки тоді, коли ви
розігрієте їх жаром свого серця».

Експерт зі сучасних етичних
питань став професором УКУ

коротко
 атріарх Святослав, Великий
П
Канцлер УКУ, отримав почесний
ступінь доктора гуманітарних
наук (Doctor Honoris Causa) Фордгамського університету в США.
Того ж дня в університетському
храмі відбулося благословення
архиєпископського герба Блаженнішого Архиєпископа-Емерита
Кардинала Любомира (Гузара).
Е куменічною особистістю 2011
року став проректор із призначення та місії Українського католицького університету Мирослав
Маринович. Переможця визначали читачі видання «Духовність».
Вони протягом року щомісяця
обирали людину, яку вважають
екуменічною особистістю і яка
працювала над справою єдності
Церкви.
С тудентка програми журналістики УКУ стала призером конкурсу
«Словами за права» від посольства Франції в Україні. Наталя
Критович здобула третю премію
серед авторів кращих матеріалів
про права людини.

У Львові представники
різних конфесій молилися
за єдність

Професор морального
богос лов’я міжєпар хіальної вищої семінарії і навчального центру в м. Лянтерсгофе
(Німеччина) Алоїс Бух
став професором християнських соціальних
наук і сучасної етики
в Українському католицькому університеті.

Представники УГКЦ ,
УАПЦ, РКЦ, Вірменської
Апостольської Церкви
та Церкви Християн Віри
Євангельської взяли
участь у міжконфесійній молитві за єдність,
яка відбулася у каплиці
Українського католицького університету.

Він прочитав в УКУ
інавгураційну лекцію
«Інтерес до релігії зростає – вплив християнської етики зменшується?».
Ректор УКУ о. д-р Борис Ґудзяк представив
нового професора, який
близько 30 років очолював низку благодійних
міжнародних органі-

Захід, організований Інститутом екуменічних студій УКУ, відбувся у рамках
Тижня молитов за християнську єдність, який щорічно відбувається 18–25
січня. Учасники молитви
відслужили спільний екуменічний молебень.
Цьогорічне гасло Тижня
молитов за християнську
єдність – «Всі ми пере-
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зацій. Тепер гостьовий
професор УКУ Алоїс Бух
щосеместру перебуватиме місяць в Українському
католицькому університеті.

Представники різних конфесій об’єдналися у молитві
«Отче наш»

мінимося перемогою Господа нашого Ісуса Христа
(пор. 1 Кор.15, 51–58).
Християни зі всього світу зосередилися на темі,
пов’язаній зі силою віри в
Христа, яка здатна перетворювати світ, зокрема
через нашу молитву за видиму єдність Церкви, Тіла
Христового.
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IV Благодійний бенкет зібрав
відомих бізнесменів, дипломатів, громадських діячів
Близько 250 бізнесменів, громадських діячів,
представників дипломатичних та академічних кіл 29 жовтня 2011
року стали учасниками
IV Благодійного бенкету
УКУ, який відбувався у
київському готелі «Інтерконтиненталь». Гостей вітали Блаженніший
Святослав (Шевчук), Глава УГКЦ, та о. д-р Борис
Ґудзяк, ректор УКУ.
Серед учасників Бенке т у були колишній
Президент України Вік
тор Ющенко з дружиною Катериною, посли
Європейського Союзу,
Канади та Австрії, відомі бізнесмени, банкіри,
депутати Верховної Ради,
інтелектуали та митці. 84
мистецькі твори відомих
художників, скульпторів,
а також лоти від родин
Ющенків та Яценюків

представили на «тихому»
аукціоні.
Вітаючи гостей бенкету,
Глава УГКЦ Блаженніший
Святослав (Шевчук) наголосив: «Український
католицький університет
є унікальною інституцією, яка будує і розвиває
громадянське суспільство
в Україні. Ми так потребуємо, щоб кожен українець
взяв відповідальність за
це суспільство, щоб ілюзії
«доброго царя» чи якогось
дива минули і щоб ми
не боялися бути відповідальними за державу,
долю власного народу і
будували майбутнє разом.
Я хочу побажати Університету щедрих жертводавців,
друзів, приятелів, які би
його підтримали і показали Україні та світові важливість цієї інституції».
Патріарх також звернувся до жертводавців: «Хочу
вам щиро подякувати за

«Бізнес Credo»
єднає людей віри та бізнесу
У 2012 році Львівська бізнес-школа УКУ продовжила серію зустрічей дискусійного клубу «Бізнес
Credo». Цьогоріч гостем
клубу був Блаженніший
Любомир Гузар. Архиєпископ УГКЦ говорив з
бізнесменами про те, чи
гріх бути багатим. Наступним гостем «Бізнес Credo»
став історик Ярослав Грицак, тема зустрічі – «Багата країна бідних людей:
чому історія має значення
і як її подолати?».
У 2011 році Український
католицький університет
та Львівська бізнес-школа УКУ (LvBS) створили
унікальний майданчик та
започаткували активний
діалог для взаємодії бізнесу і суспільства через

Модератор зустрічі Микола
Княжицький та архиєпископ
Любомир Гузар: «Будьте добрими бізнесменами, бо Україна
потребує багатих і чесних
людей»!

серію зустрічей у рамках
дискусійного клубу «Бізнес
Credo». Участь у зустрічах
«Бізнес Credo» – це можливість для власників та топменеджерів поспілкуватись
у форматі «business talk»
з провідними мислителями та лідерами суспільної
думки в українському та
міжнародному середовищі.

Коло благодійників та приятелів УКУ щороку збільшується

присутність, оскільки цим
жестом ви уже підтримуєте
Український католицький
університет. Ви є нашими
друзями та приятелями, за
яких ми дякуємо Богові».
На аукціоні зібрали 330
тис. грн., які використають
на підтримку УКУ. Лоти
для нього надали відомі
художники, скульптори,

майстри прикладного мистецтва та інші доброзичливці Університету. Найбільші торги відбувалися
навколо роботи Оксани
Романів-Тріски. Вона написала ікону Богородиці на
склі. Цей твір подарувала
на аукціон Львівська галерея сучасного мистецтва
«ICONART».

бізнес-школі чотири роки!
8 лютого 2012 року
Львівська бізнес-школа УКУ відсвяткувала
чотириріччя від дня
заснування. «Найбільшим здобутком є те, що
нам вдалося зібрати
креативну команду, а
також створити спільноту, яка стала хорошим майданчиком, де
люди можуть черпати
енергію, динамізм та
знання», – прокоментувала директор LvBS
Софія Опацька.
Появу Бізнес-школи
при Українському католицькому університеті
Софія Опацька вважає
невипадковою: «Ми стали
частиною УКУ – єдиного
католицького університету на пострадянському
просторі, – адже наша

присутність тут окреслює перед нами важливі
принципи. Це один з небагатьох вишів в Україні, який має чітку візію,
як розвиватися далі. Ми
намагаємося обговорювати у Школі багато аспектів, яких бракує сучасному бізнесу: питання
відповідальності, цілісності, довготерміновості
розвитку справи».
Львівська бізнес-школа УКУ (LvBS) за чотири роки свого існування
провела низку міжнародних конференцій, презентувала спільне видання з
«Knowledge@Wharton».
Також за ініціативи LvBS
українською мовою вийшли світові бестселери
– «Ефект Медичі» Франса
Йохансона, «Прорив»
Адріана Сливоцького.
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Апостольський нунцій відвідав УКУ
У рамках візиту до Львова Апостольський нунцій
в Україні архиєпископ
Томас Едвард Ґалліксон
7 лютого відвідав Український католицький
університет. Він ознайомився з історією та
діяльністю Університету:
відвідав будівництво
нового університетського містечка, зустрівся
з адміністрацією УКУ
та викладачами філософсько-богословського
факультету.
«Перед тим, як приїхати сюди, я багато читав
про діяльність УКУ на
його веб-сторінці, однак

З устріч партнерів з Тілбурзького
університету (Голландія) зі
студентами.
В ізит Генерального консула
Польщі Ярослава Дрозда.
 екція Політичного радника
Л
Надзвичайного та Повноважного
Посла Канади в Україні Грегорі
Лемермаєр «НАТО – політика
партнерства».
Нунцій до студентів:
Будьте мужніми та цілеспрямованими

особисте знайомство перевершило мої сподівання. На мою думку, перед
УКУ є багато викликів,
адже це єдиний католицький університет на
теренах пострадянсько-

Професор зі США
прочитала курс для
магістрів-істориків

го простору, і студенти
цього навчального закладу мусять бути мужніми та цілеспрямовано
йти дорогою, якою, можливо, ще ніхто не йшов»,
– зазначив архиєпископ.

Курс «Вибрані проблеми історії Церкви» для істориків-магістрів УКУ прочитала відомий історик та американський дослідник, гостьовий професор
Українського католицького університету Марта Богачевська-Хом’як.

В ізит групи студентів із
Фордгамського університету
(США).

Провідні науковці, лікарі зі
США, Єгипту, Бразилії, Німеччини та Італії виступили з доповідями на Папській академії
«Pro Vita», в яких розповіли про
причини жіночого та чоловічого
безпліддя та можливості його
лікування. Україну на Генеральній асамблеї представив член
Папської академії «Pro Vita», деВидатний економіст, член
Римського клубу Богдан Гаврилишин відвідав УКУ: «Через 20 років Україну представлятиме нова генерація
освічених людей, які знають
мови, вживають нові інструменти праці, які розуміють,
що йти у владу слід не заради набиття кишень, а для
служіння народові. Я вірю
у свій народ і шаную його,
тому сповнений оптимізму».

кан філософсько-боголовського
факультету УКУ, керівник Школи
біоетики Університету о. д-р Ігор
Бойко.
«Сьогодні в Європі доволі поширеною є практика народження
першої дитини після 30–35 років,
і саме це може бути причиною
подальшого жіночого безпліддя,
– коментує член Папської академії «Pro Vita» о. д-р Ігор Бойко. –
Серед головних причин жіночого
безпліддя доповідачі Асамблеї
виокремили такі фактори – надмірну вагу, куріння, кофеїн, алкоголь, вплив навколишнього середовища, психологічний стрес».
фотофакт

В основі курсу – наукова біографія
греко-католицького Митрополита Філадельфійського Константина Богачевського (1884-1961), книгу про якого Марта
Богачевська-Хом’як готує до друку. Також
у рамках візиту до Університету 6 березня
2012 року професор виголосила доповідь на
науковому семінарі «За кулісами Ватикану:
номінація перших єпископів і проблема єдності українських греко-католиків у США».
«Митрополит Константин Богачевський
– це цікава постать, крізь призму біографії
якого можна розкрити дуже різноманітну
палітру тем, пов’язаних з історією Церкви,
інтелігенцією, політикою та загалом духовно-культурним життям в Галичині та
Північній Америці», – зазначила професор.

 екція дисидента, публіциста,
Л
політв’язня Василя Овсієнка
«Василь Стус. Поет і Громадянин»
у рамках проекту «Історичні
діалоги».

О. Ігор Бойко взяв участь у
Папській академії «Pro Vita»
23–25 лютого 2012 р. у Ватикані відбулася XVIII Генеральна
асамблея Папської академії
«Pro Vita». Тема цьогорічної
асамблеї – «Діагностика та
лікування безпліддя».
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Свідчити, служити, спілкуватися
Ректор УКУ о. д-р
Борис Ґудзяк
Колегіум – це не просто будинок, це насамперед
люди, команда, яка повинна оживити стіни. Ми хочемо,
щоб люди спілкувалися, хочемо бути спільнотою, яка
виховується у дусі служіння та свідчення.
В УКУ прагнемо творити атмосферу, в якій людина
почувається вільно, де вона зможе усвідомити власну
тотожність. Наш Університет прямує не тільки до знань
та компетенції, а й до служіння, до того, що пов’язане
з реальним життям.
П’ять років тому Український
католицький університет
оголосив про початок будівництва нового університетського містечка. Уже у
вересні 2012 Університет закінчить першу фазу будівництва і відкриє студентський
Колегіум. Тут проживатиме
близько 200 студентів разом
з викладачами, кураторами
та гостьовими професорами.
У генеральному плані майбутнього університетського містечка, за словами ректора УКУ,
мають втілитися три духовні
динаміки – свідчення, служіння
та спілкування.
Такого типу заклади сьогодні
успішно діють у країнах Західної
Європи, в США. Вони мають свої
кількасотлітні традиції, і студенти охоче обирають університети
з колегіумами. Адже пари та
лекції – це тільки частина освітнього процесу. Друга частина, яка
формує студента як особистість
і виховує характер, відбувається
поза аудиторією: у спілкуванні,
під час спільних зустрічей, спільних трапез, молитви.
Густота побудови, висота будинків університетського містечка УКУ нагадуватиме старовинний Львів. Так у сучасній мові
та сучасних формах і матеріалах
тут житиме давня львівська
традиція.
У Колегіумі студенти харчуватимуться в їдальні. Університет
творитиме культуру елегантного

Декан філософськобогословського факультету УКУ,
керівник Колегіуму о. д-р
Ігор Бойко

Папа Іван Павло ІІ у 2001 р.
освятив наріжний камінь
університетського містечка

і водночас простого спільного
перебування за столом. Також
на кожному поверсі Колегіуму
буде кімната для перекусок і приміщення для спільних зустрічей.
Студентами будуть опікуватися
куратори (tutors).
В університетському містечку УКУ, окрім Колегіуму, буде
також академічний корпус (багатофункціональна академічна
будівля, яка матиме 12 аудиторій,
16 викладацьких кімнат, великий зал, їдальню та студентське
кафе), пасторальний центр і
Церква, інформаційний центр
та бібліотека. Так творитиметься духовне і молитовне життя
університетської спільноти. Завершити будівництво університетського містечка планують у
2014 році.

Молоді люди є енергійними, творчими і відкритими. Тому наше головне завдання у Колегіумі (і в Університеті загалом) – разом будувати спільноту.
Навчання, яке студенти здобувають в Університеті, –
це тільки частина їхньої формації. Тому Колегіум – це
нагода доповнити університетські студії. Тут студенти
будуть формуватися як особистості, які готові бути відповідальними і водночас вільними.
Ми хочемо, щоб студенти самі творили середовище
у Колегіумі. Життя у спільноті покликане розвивати
ідентичність кожного її учасника.

Перший проректор УКУ
Тарас Добко
Університетське містечко УКУ стане саме тим місцем, де відбуватиметься перехід з формальної дискусії
на неформальну. Тут відбуватиметься комунікація на
більш особистісному рівні. Колегіум – це не просто
гуртожиток, у ньому закладена ідея соціалізації.
Університет гуртує людей за певними академічними
стандартами, а у Колегіумі відбуватиметься безпосереднє спілкування, тут стиратимуться бар’єри між
людьми та долатимуться стереотипи. Тому університетське містечко УКУ – це спосіб інтеграції в університетське життя. Студент має відчути себе частиною
навчального закладу, відчути, що у цьому середовищі
він зріс як людина. Для цього молодь потребує тісної
комунікації, яка не обмежуватиметься тільки парами.
Саме поєднання університетського навчання та життя
у Колегіумі виховує студента як цілісну особистість.
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Рік Йосифа Сліпого в україні
Синод єпископів Української
Греко-Католицької Церкви проголосив 2012 рік в Україні Роком
Йосифа (Сліпого) на честь 120-ї
річниці від дня народження Патріарха.
Український католицький університет успадкував і продовжує наукову
діяльність греко-католицької Богословської академії, яку у 1928–1929
роках створив у Львові Митрополит
Андрей Шептицький, а очолив перший ректор о. д-р Йосиф Сліпий. З
приходом радянської влади у 1944 р.
діяльність Академії припинили. Однак ідея УКУ продовжувала жити в
діаспорі. Після закриття Академії у
1944 році її місію та функції перейняв
на себе Український католицький університет св. Климентія Папи в Римі,
що його заснував та очолив у 1963
році Митрополит Йосиф Сліпий.
У 1994 році діяльність Львівської
богословської академії відновили, а
у 2002 р. на її базі створили Український католицький університет.
Цьогоріч з нагоди проголошення
року Патріарха Йосифа в УКУ відбувається низка заходів, присвячених
вшануванню Глави УГКЦ.

Зокрема, делегація УКУ взяла участь
в урочистостях з нагоди 120-річчя від
дня народження Патріарха Йосифа
Сліпого у селі Заздрість. Також в Університеті відбувся науковий семінар
«Патріарх Йосиф Сліпий та “Східна
політика” Ватикану» (доповідач – директор Інституту історії Церкви о. д-р
Андрій Михалейко) та презентація
двотомника «Патріарх Йосиф Сліпий
у документах радянських органів державної безпеки (1939–1987)».
Коментуючи актуальність дослідження постаті Патріарха Йосифа,
проректор УКУ, історик Олег Турій
зазначає: «Йосиф Сліпий був ісповідником віри, який мужньо і гідно
витримав жорстокі переслідування,
він і сьогодні може бути взірцем для
наслідування. А тому його постать
цікава не тільки як об’єкт для наукових
досліджень, а й як джерело утвердження віри в нашому такому зневіреному
суспільстві».
УГКЦ уже створила підготовчу
комісію для збору матеріалів щодо
майбутньої беатифікації Патріарха,
яку очолив директор Інституту історії
Церкви УКУ о. Андрій Михалейко. Хоч
офіційно процес ще не розпочали, зараз, за словами Олега Турія, інтенсивно

Підготовчу комісію щодо майбутньої
беатифікації Патріарха очолив
отець д-р Андрій Михалейко

опрацьовують документальні джерела
та усні свідчення.
Також Український католицький
університет долучається до роботи
над впорядкуванням архіву Патріарха Йосифа в Римі, де зібрано багато
матеріалів про його діяльність після
звільнення з ГУЛАГу та інформацію,
яка стосується життя катакомбної
Церкви в Україні.

Експозиція музею Йосифа Сліпого в УКУ складається зі збірки
д-ра Романа Смика, сучасних філателістичних матеріалів Романа
Бишкевича та інших документів і фотоматеріалів

Нові доктори УКУ

В ипускниця УКУ Марія Горяча захистила докторат з
богослов’я у Лювенському католицькому університеті
(Бельгія). Захист роботи на тему «Подорож у серці: Динамічна антропологія Псевдо-Макарія» відбувся у семінарії
Лева ХІІІ в Лювені. Керівник роботи – професор д-р Йоган
Лєманс (Johan Leemans). Додамо, що це вже другий науковий ступінь Марії Горячої. Раніше вона стала кандидатом політичних наук.
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Р едактор видавничого відділу УКУ Роман Скакун у Національному педагогічному університеті ім.М. Драгоманова успішно захистив наукову роботу і здобув ступінь
кандидата історичних наук за спеціальністю «релігієзнавство». Науковим керівником дисертації «Євангельські християни святі сіоністи: історія соціальної організації та віровчення» став доктор філософських наук
Віктор Єленський.
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Італійський професор
про подорож всередину себе
В УКУ відомий міжнародний експерт з
питань опіки над невиліковно хворими о.
Арнальдо Панґрацці 7
лютого 2012 р. презентував свою нову книжку
«Подорож всередину
себе».
У книжці автор послідовно та систематично
виклав основні засади
та нові напрацювання
еннеаграми – одного із
інструментів самопізнання і саморозвитку. «Еннеаграма не тільки вивчає
особистість із психоте-

рапевтичної точки зору,
а й розглядає духовний
вимір. Це інструмент,
який допомагає відкрити
себе», – прокоментував
о. Арнальдо Панґрацці.
На думку експерта, конфлікти між людьми часто
виникають саме через невміння сприйняти іншого
таким, який він є.
Отець Арнальдо Панґрацці уже кілька років
співпрацює з Українським
католицьким університетом. Він є гостьовим професором Школи біоетики
УКУ, щороку читає відкриті лекції на програмі.

О. Арнальдо щороку
читає курс лекцій
у Школі біоетики

Цьогоріч у Школі біоетики 6–8 лютого професор
прочитав курс лекцій на
тему «Психологія хвороби
і здоров’я».

Історія візантійського обряду
Цілісний погляд на головні історичні процеси,
що формували візантійську богослужбову традицію, пропонує книга
Роберта Тафта «Візантійський обряд: коротка
історія», яку нещодавно
презентувало видавництво Українського католицького університету.
«У книзі автор розкриває
становлення візантійського

обряду як тривалий творчий
синтез антіохійської, каппадокійської, олександрійської
та палестинської богослужбових практик, – розповідає
науковий редактор українського видання, доктор
літургійного богослов’я Михайло Петрович. – Виклад є
захопливою розповіддю про
динаміку цього розвитку, в
якому співдіють церковні,
політичні, соціологічні й
культурологічні чинники».

Інститут історії
Церкви відкриває
свої архіви
Інститут історії Церкви спільно зі сайтом «Майдан» розпочав новий проект «Підпільна Церква в умовах тоталітарної держави». Відтепер
читачі можуть запитати експертів УКУ про те, як служили священики у підпіллі, що
тоді мотивувало людей іти
у монастирі, де навчалися
семінаристи тощо.
Відповіді ґрунтуватимуться
на матеріалах архівів Інституту
історії Церкви (ІІЦ), зокрема на
свідченнях очевидців з періоду
підпілля УГКЦ (1946 -1989
рр). Ці свідчення працівники
ІІЦ почали збирати від часу
заснування Інституту в 1992
році. На сьогодні це більше 2
тис. інтерв’ю.
У проекті беруть участь директор Інституту історії Церкви
о. д-р Андрій Михалейко, науковий співробітник Інституту о.
Тарас Бублик, викладач кафедри
церковної історії УКУ Світлана
Гуркіна, менеджер пасторальної
праці Інституту, завідувач музею Патріарха Йосифа Сліпого
Ірина Коломиєць, методист кафедри церковної історії УКУ
Надія Заблоцька, молодший науковий співробітник Інституту
Історії Церкви Лідія Губич.

документ Папської біблійної
комісії відтепер українською

Новий підручник з основ
християнської етики

22 лютого 2012 р. в УКУ презентували український
переклад документа Папської біблійної комісії «Біблія та мораль. Біблійні корені для християнина».

УКУ видав новий посібник з основ християнської етики для учнів третього класу загальноосвітніх шкіл «Прагну творити добро». Підручник видали з ініціативи Інституту екуменічних
студій та за підтримки місіонерської організації
«Kerk in Actie» (Голландія).

За словами директора Катехитично-педагогічного інституту УКУ с. Луїзи Цюпи, документ є актуальним для
суспільства: «Тут ви не знайдете готових відповідей чи рецептів про те, як вирішити моральні проблеми сьогодення.
Мета документу – вказати людям на моральні критерії, подані Святим Письмом, які допоможуть бути розсудливими
при вирішенні важливих питань. Читачі зможуть знайти
для себе моральні орієнтири у світлі Божого Слова».
Документ складається з двох частин – «Об’явлена мораль: Божий дар і відповідь людини» та «Деякі біблійні
критерії морального осмислення». Це вже другий документ Папської біблійної комісії, що його переклали
українською мовою.

Автором навчального посібника є викладач Українського католицького університету Галина Добош.
Це вже третій підручник з основ християнської етики,
роботу над яким координує Інститут екуменічних
студій УКУ. Посібник схвалило Міністерство освіти
і науки, молоді та спорту України.
Книга присвячена питанням покликання людини,
її сутності, свободи волі. Автор також розглядає
настанови, які допомагають реалізовувати себе, пояснює роль наставників, батьків для кожного з нас.
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Стартував новий проект
«English Writing Tutoring»
Керівник студентського
радіо «УКУпочці»
Оксана Пужаковська

УКУпочці – ... вже рік

Студентів навчають основ
офіційного письмового
спілкування англійською
мовою на проекті Центру
сучасних іноземних мов
English Writing Tutoring.
Під час тренінгів студенти
мають можливість навчатися
з тренерами: «Студент може
принести будь-яку роботу
англійською мовою: есе, лист,
заяву тощо. Акцентуємо на
граматиці, правописі, мовних

засобах, стилі, структурі та
аргументації тексту. Тренінг
відвідують студенти, а також
усі, хто хоче удосконалити
своє вміння писати цією мовою», – зазначає менеджер
проектів Центру сучасних іноземних мов Іванка Могиляк.
Керівником тренінгів є викладач англійської мови УКУ
Марія Антоняк, яка має досвід роботи у студентському
науковому центрі Університету Нотр-Дам.

фотофакт

Студентське братство УКУ
започаткувало серію літературних вечорів в Університеті.
Молоді поети з Івано-Франківська, Житомира, Києва,
Львова стають учасниками
поетичних читань. Організатори вечорів також ввели
практику «вільного мікрофону», аби відкрити для себе
нові таланти. «Приходьте,
приїжджайте, читайте –
вразьте людей найкращим
зі свого поетичного доробку», – закликає Студентське
братство УКУ!
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Навесні минулого року ініціативна група випускників
Магістерської програми екуменічних наук презентувала
студентам та ректорату проект студентського радіо «УКУпочці». І нам дозволили втілити його в життя.
Минув рік. Сьогодні у нас 12 ведучих та 12 програм, які
записуємо щотижня. «УКУпочці» звучить на перервах в
одному із корпусів Університету. Щодня ми викладаємо
на сайті ucu.edu.ua свіжі радіопрограми, щоб ви, дорогі
наші слухачі, могли пізнавати, надихатися і творити
разом з нами.
Також співпрацюємо з іншими студентськими радіостанціями, яких, до речі, в Україні вкрай мало.
Протягом року ми багато працювали і активно відпочивали. Спільно зі Студентською радою УКУ організували
вечірку-відкриття нашого радіо «On-air». Взяли участь в
конкурсі «Медіапрорив року», де вибороли друге місце серед
радіопроектів. Відвідали більшість майстер-класів, які організовує Школа журналістики УКУ, зокрема майстер-клас
від радіоведучого «Ехо Москви» Матвія Ганапольського,
польського журналіста Павела Решки та інших.
Ми й для себе організовуємо майстер-класи, зокрема
навчання з монтування, дикції. Разом їздили на лижі й
організували реколекції. Ми стали справжньою командою – мабуть, саме тому наш проект називається
«УКУпочці».
У планах ще безліч ідей: нові програми, нові люди,
майстер-класи. У вересні 2012 р. хочемо стартувати
з цілодобовою он-лайн трансляцією нашого радіо в
Інтернеті.
Але це все відбувається тільки завдяки вашій підтримці, любові та щирим прагненням допомогти, дорогі наші радіослухачі! Нам приємно, що нас слухають
у різних куточках України і навіть за кордоном. Нещодавно УКУ відвідав директор лабораторії молекулярної
діагностики з Канади професор Юрій Мончак. Так ось,
він розповів, що за кордоном майже всі Університети
мають власне студентське радіо. Професор був надзвичайно вражений, що навіть у такому маленькому
Університеті, як УКУ, є своє радіо. І уявіть, Юрій Мончак
слухає наше радіо в Канаді: «Я хочу бути УКУпочці разом
з вашим Університетом», – сказав він нам!
Отож, запрошуємо долучатися та допомагати нашому проекту. Змінюймо світ на краще УКУпочці!
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