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Вельмишановні Пані та Панове, дорогі друзі УКУ! 

Український Католицький Університет розпочав справді іс-
торичний етап свого розвитку – будівництво сучасного Уні-
верситетського містечка, яке стане центром гуманітарних і 
соціальних досліджень, місцем плекання майбутніх науков-
ців і лідерів суспільства. 

Упродовж багатьох років ми мріяли про таке середовище, яке 
б дало змогу максимально втілити засадничі принципи, на 
яких ґрунтується існування нашого Університету. З цієї при-
чини в основу генплану університетського кампусу закладе-
но втілення трьох духовних динамік: свідчення, служіння та 
спілкування. Університетське містечко, окрім того, що є комп-
лексом чудових сучасних будівель, покликане стати місцем, де 
молоді люди вчитимуться бути відважними свідками Істини та 
служителями справедливости, які в час недовіри та віртуаль-
них стосунків через щире, жертовне і життєдайне спілкування 
будуть здатними долати навіть найбільші бар’єри. 

Сьогодні перед нами є шанс втілити мрію про україн-
ський університет світового рівня, яку плекали і над 
якою багато трудилися наші великі засновники – Ми-
трополит Андрей Шептицький та Патріарх Йосиф Сліпий. 
Університету без жодної допомоги держави вже вдалося 
залучити значну суму коштів та збудувати перший етап 
університетського містечка. 

Однак, щоб втілити наш задум, ми потребуємо Вашої 
підтримки. Саме тому ласкаво запрошую Вас підтрима-
ти Університет і своїм даром вшанувати дорогих для Вас 
людей, назвавши їхнім або Вашим іменем певне примі-
щення Університетського містечка. У цій брошурі зазна-
чено основні можливості найменування, які, сподіваюся, 
дадуть Вам змогу знайти спосіб зробити свій внесок у 
спільну справу. 

У майбутнє  
з надією

Господь Вас щедро благословить, 
+ Борис (Ґудзяк), Президент
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Будівництво Університетського містечка УКУ – це подія, 
значення якої виходять далеко за межі самого універси-
тету, міста чи навіть країни. Цей унікальний і масштабний 
проект об’єднує тисячі людей з України та багатьох країн 
світу, які в різний спосіб долучаються до його реалізації. 
Так університетський кампус вже сьогодні стає місцем, де 
накопичується багатий міжнародний досвід. Зокрема, до 
розроблення архітектурних проектів нових університет-
ських корпусів були залучені провідні архітектурні фір-
ми, серед яких Kallmann McKinnell&Wood Architects, Inc. 
(Бостон, США), Behnisch Architekten (Штутгарт, Німеччина) 
та українські фахівці, що втілюють тут кращий світовий 
досвід. Люди, які безпосередньо займаються пошуками 
коштів на будівництво кампусу, а також його благочин-
ці – це велика команда осіб з різних країн і континентів. 

На сьогодні в університетському містечку є чотири будів-
лі – Колегіуму, Багатофункційного Академічного корпусу, 

Церкви Святої Софії Премудрости Божої з душпастирським 
центром та центру імені Митрополита Шептицького.

Кампус УКУ стає національним академічним хабом, який вже 
сьогодні творить нову для країни модель діалогу громад-
ського суспільства, бізнесу, політики та академічного сере-
довища. Університетське містечко УКУ приймає сотні освітніх 
та громадських подій, тисячі відвідувачів з різних куточків 
країни та світу. За доволі короткий час новий кампус УКУ від-
відали президенти та глави урядів різних держав, диплома-
ти, відомі громадські лідери та церковні діячі. Будівля Центру 
ім. Митрополита Андрея Шептицького отримала різноманіт-
ні нагороди як найкраща архітектурна споруда міста.

Запрошуємо Вас підтримати розвиток Університету, його 
програм та подальшу розбудову містечка, скориставшись 
унікальною нагодою увіковічнити пам’ять про Вашу роди-
ну чи дорогих для Вас людей у назвах приміщень Універ-
ситету.

Унікальний
 проект

Господь Вас щедро благословить, 
+ Борис (Ґудзяк), Президент
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Можливість найменування приміщень чи заснування сталих фондів (ендавментів) – це запрошення 
активно долучитися до розбудови Університету і його кампусу. У вдячність за Ваш щедрий дар Університет 
пропонує увіковічнити Ваше ім’я чи імена дорогих для Вас осіб у приміщеннях Університетського містечка 
чи через фінансову підтримку освітніх або стипендійних програм.

Можливості  
найменування
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   ГОЛОВНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ КОРПУС   $ 5 000 000
Згідно з рішенням Сенату УКУ окремі будівлі університетського містечка рекомендовано назвати на честь відомих 
церковних чи національних діячів.

Головний  
Академічний корпус

Симфонія  
традиції та інноваційності

Головний академічний корпус – це, без сумніву, нові «парадні двері» до Університету і його головний 
навчальний корпус. У корпусі розташовані трапезна, семінарські кімнати, лекційні авдиторії, професорські 

кабінети і зелена зона відпочинку, які є місцем активного навчання, спілкування та проведення дозвілля 
понад 600 студентів і гостей Університету.
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  ЛЕКТОРІЙ »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»  $ 500 000
Цей великий простір на нульовому поверсі виконує кілька важливих функцій. Зокрема, тут проводяться зустрічі, 
урочисті події, конференції, лекції.

 ВЕЛИКА АВДИТОРІЯ (5)  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»  $                   100 000

Просторе приміщення для лекційних занять.

 СЕМІНАРСЬКА КІМНАТА (7)  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»  $ 75 000

Приміщення, де навчання проводиться у формі круглого столу.

 ПРОФЕСОРСЬКІ КАБІНЕТИ (14)  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»  $ 25 000 – $ 35 000

Зручні кабінети для праці викладачів на четвертому поверсі корпусу.

інноваційне навчання
УКУ – це, насамперед, якісна освіта, що гармонійно поєднує давні традиції світових католицьких університететів зі 
сучасними інноваційними тенденціями в освіті та науці, які передбачають активну взаємодію студентів і викладачів.

найменовані

/// ГОЛ О В Н И Й  А К А Д Е М І Ч Н И Й КО Р П УС
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 ЗЕЛЕНА ТЕРАСА  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»  $ 350 000
Велика відкрита зелена тераса на даху будівлі з прекрасним краєвидом на кампус і парк.  

  КАФЕ  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»  $ 300 000
Найкраще місце для зустрічей та приємного спілкування за горнятком кави або чаю.

 ПРОФЕСОРСЬКА ТЕРАСА  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»  $ 150 000
Тераса на четвертому поверсі, з якої відкривається чудовий вид на парк, створює особливу атмосферу  
для спілкування та рекреації.

зелений простір
Університетське містечко, яке межує з найбільшим і найгарнішим парком Львова,  

максимально продовжує паркову зону та наповнює академічні простори кампусу живою природою.

ГОЛ О В Н И Й  А К А Д Е М І Ч Н И Й КО Р П УС  /// 
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елегантні простори 
Вишукані приміщення та простори, що формують перше враження про Колегіум  
у гостей і творять особливий характер будинку.

Колегіум
Спільнота, що живе, вчиться і творить разом

 КРИЛО  КОЛЕГІУМУ (6)  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»  $ 300 000

У кожному крилі Колегіуму, північному та 
південному, є 13 кімнат, у яких мешкають 32 студенти. 
Студенти кожного крила Колегіуму творять 
невеличкі окремі спільноти на чолі з куратором.

 ФОЙЄ  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»  $ 250 000

Просторе центральне приміщення, до якого 
потрапляють усі, хто завітав до Колегіуму.

 ПАРАДНІ СХОДИ  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»  $ 100 000



9

cвідчити | cлужити | cпілкуватись

 КУРАТОРІУМ   »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»  $150 000

Приміщення на третьому поверсі  
для проведень засідань кураторів  
і зустрічей з гостями Колегіуму.

 СВІТЛИЦЯ (7)  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»  $ 100 000

Велике світле приміщення на куті  
кожного з крил Колегіуму, що є місцем  
спільного проведення зустрічей  
та дозвілля студентів.

 КАПЛИЦЯ  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»  $ 250 000

Серце духовного життя Колегіуму,  
місце спільної та приватної молитви.

 СТУДЕНТОРІУМ  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»  $150 000

Приміщення на четвертому поверсі для спільної 
праці та творчих зустрічей студентів.

 ІКОНОСТАС КАПЛИЦІ  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»  $ 50 000

місце, де твориться спільнота
УКУ прагне створити в Колегіумі найкращу атмосферу для зустрічей та спілкування 

між студентами, викладачами та усіма іншими учасниками спільноти.

КОЛ Е Г І УМ /// 
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 ПОМЕШКАННЯ МАҐІСТРА КОЛЕГІУМУ   »»» $ 250 000

Маґістр Колегіуму – одна з найвизначніших 
осіб Університету, яка відповідає за всі аспекти 
внутрішнього життя Колегіуму.

 КІМНАТА КУРАТОРА  (8)  »»»»»»»  $ 50 000 - $ 100 000

Куратор – особа, яка є керівником групи  
з 30-35 студентів та координатором певного 
напряму діяльності Колегіуму.

 КІМНАТА ГОСТЬОВОГО ЛЕКТОРА (2)  »»»»»  $ 75 000

Кімната для проживання гостьових лекторів.

  КІМНАТА ГОСТЬОВОГО ПРОФЕСОРА  (4)   $ 100 000

Університетський Центр розвитку особистості 
запрошує знакові світові постаті ділитися зі 
студентами своїм життєвим і професійним досвідом.

  КІМНАТА ФІЗИЧНО  
НЕПОВНОСПРАВНОГО СТУДЕНТА  (4)  »»»»  $ 50 000

Кімната обладнана з урахуванням потреб для 
зручного проживання неповносправної особи.

 СТУДЕНТСЬКА КІМНАТА   »»»»»»»»»»»»»»»»»»»  $ 25 000

Зручне приміщення для двох або трьох студентів.

простір спільного проживання 
/// КОЛ Е Г І УМ
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 ФІТНЕС-ЦЕНТР  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»  $ 500 000

Сучасний зал, поділений на дві 
функціональні зони: тренажерну та 
спортивних секцій.

Тут студенти займаються різними видами 
спорту, дбають про здоров’я для того, 
щоб навчатись повноцінно та з наснагою.

 ТРЕНЕРСЬКА  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»  $ 40 000 

Кімната для спортивних тренерів,  
які працюють у Колегіумі.

 МЕДПУНКТ  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»  $ 75 000

Приміщення на першому поверсі  
для надання першої медичної допомоги.

 ГОЛОВНИЙ ЛІФТ  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»  $ 100 000

Комфортний ліфт, що пристосований  
для людей з особливими потребами.

  КАБІНЕТИ   
ДИРЕКЦІЇ КОЛЕГІУМУ  (2)

Приміщення на першому поверсі для роботи 
персоналу Колегіуму.

особливі приміщення

найменовані

КОЛ Е Г І УМ /// 



12

МОЖЛИВОСТІ НАЙМЕНУВАННЯ

 ДІМ  «ЕМАУСУ»  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»  $500 000

Дім «Емаусу» – це спеціально облаштовані кімнати 
на першому поверсі Колегіуму для проживання 
осіб з особливими потребами та волонтерів, які 
творять окрему спільноту.  

 СВІТЛИЦЯ  «ЕМАУСУ»  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»  $150 000

Велике світле приміщення для спільного 
проведення часу мешканців спільноти «Емаус».

УКУ від початку діяльності намагається творити середовище для інтеграції осіб з особливими 
потребами у життя університетської спільноти. Університет вбачає у присутності осіб з особливими 
потребами цінний дар і нагоду для студентів навчитися його приймати та належно цінувати.

творимо спільноту разом 
з людьми з особливими потребами

/// КОЛ Е Г І УМ
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Дизайн і планування поверхів центру були розроблені провідною світовою архітектурною фірмою Behnisch Architekten 
(Штутгарт, Німеччина). Канадський меценат українського походження Джеймс Темертей склав багатомільйонну пожертву 

задля увіковічнення спадщини Митрополита Андрея Шептицького, іменуючи Бібліотеку на честь цієї величної постаті.

Центр Митрополита  
Андрея Шептицького 

 РЕКТОРАТ  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»  $500 000 

Крило адміністрації Університету на 5-му поверсі. 

 АТРІУМ   »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»  $1 000 000

Відкритий центральний простір Центру 
Митрополита Андрея Шептицького.

 ТЕРАСА ДЛЯ АДМІНІСТРАЦІЇ    »»»»»»»»»»»  $200 000

Тристороння заскленна тераса у поєднанні з 
відкритим зеленим майданчиком. Тераса має 
фантастичний панорамний вигляд.

 ЖИВИЙ САД  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»  $150 000

Зелені насадження в атріумі створюють особливу 
атмосферу затишку у вестибюлі Центру.

 ЛІТНЯ ТЕРАСА   »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»  $250 000

Велика тераса на 2-му поверсі будівлі з 
прекрасним краєвидом на кампус.

 ПАРКОВА ТЕРАСА   »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»  $100 000

Тераса на 4-му поверсі з виглядом на  
Стрийський парк та Університетське містечко.

В авангарді сучасних  
наукових досліджень:  

інформація, зустрічі, спілкування



14

МОЖЛИВОСТІ НАЙМЕНУВАННЯ

бібліотека XXI століття
УКУ збудував університетську Бібліотеку, яка відповідає вимогам наукових досліджень сьогодення. Нова Бібліотека 
ім. Митрополита Андрея Шептицького є гармонійним поєднанням класичної університетської бібліотеки та новітнього 
інформаційно-ресурсного центру, що створює нові комфортні умови для інтелектуальної праці студентам та науковцям.

 ПАРКОВА АУДИТОРІЯ  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»  $400 000

Просторий конференц-зал на 90 осіб  
зі скляними стінами та видом на 
Стрийський парк та галявину  
Університетського містечка.

 ПАНОРАМНИЙ ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ  »»»»»»»  $700 000

Основний відкритий простір для читання та 
навчання у комфортному середовищі. Читальня 
має фантастичний панорамний вигляд на 
Університетське містечко та Стрийський парк.

 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»  $500 000

Великий конференц-зал на 180 осіб. Це місце проведення різнованітних заходів, конференцій та лекцій.

/// Ц Е Н Т Р  М И Т Р О П ОЛ И ТА  А Н Д Р Е Я  Ш Е П Т И Ц Ь КО ГО 
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публічний простір

 КАФЕ  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»  $300 000

Популярне місце зустрічей та продовження 
семінарських дискусій за філіжанкою кави чи чаю.

 КІМНАТА КНИГОЛЮБІВ  »»»»»»»»»»»»»»»»»»  $150 000

Зручне місце для читання та інтерактивного 
навчання дітей.

 ПРОСТІР ІДЕЙ   »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»  $100 000

Цей простір на нульовому поверсі є місцем 
зустрічей та активного спілкування студентів.      

 КНИГАРНЯ   »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»  $150 000

Сучасний книжковий магазин, де представлені 
книги та сувеніри УКУ.

Ц Е Н Т Р  М И Т Р О П ОЛ И ТА  А Н Д Р Е Я  Ш Е П Т И Ц Ь КО ГО /// 
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простір навчання і дослідження 

 ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ (2)  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» $400 000

Відкриті простори з книгами  
та періодичними видання, що містять  
близько 35 000 книг.

 ВІДДІЛ РІДКІСНОЇ КНИГИ  »»»»»»»»»»»»»»»»» $300 000

Окрема секція бібліотеки, яка містить колекцію 
рідкісних видань, архів і читальний зал для праці  
з цими унікальними матеріалами.

 АВДИТОРІЯ  (6)  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»  $100 000

 СЕМІНАРСЬКА КІМНАТА (7)  »»»»»»»»»»»»»»»»  $75 000

 КІМНАТА ДЛЯ ГРУПОВИХ ЗАНЯТЬ (3)  »»  $100 000

 ДОСЛІДНИЦЬКИЙ КАБІНЕТ (5)  »»»»»»»»»»»»  $50 000

/// Ц Е Н Т Р  М И Т Р О П ОЛ И ТА  А Н Д Р Е Я  Ш Е П Т И Ц Ь КО ГО 
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Університетська церква  
Святої Софії та 

душпастирський центр 
«Тут Мудрість собі дім збудувала…» (Прип. 9.1)

Університетська церква з пасторальним центром є серцем духовного життя університету, що 
підтверджується її розміщенням у самому центрі кампусу. Внутрішня концепція храму глибоко 

символічна, оскільки відображає найважливіші віхи вселенської та української історії спасіння. 

Душпастирський центр є осередком праці університетських капеланів та духовних консультантів.  
Тут студенти отримають духовну та психологічну підтримку.

 ДЗВІНИЦЯ  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» $1 000 000

Дзвіниця буде архітектурною домінантою 
внутрішнього подвір’я храму. 

 ПОРТИК  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» $400 000

Класичний відкритий простір перед входом до Церкви.

 ХОРИ  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» $200 000
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Душпастирський центр є осередком праці університетських капеланів і духівників.  
Тут студенти отримуватимуть духовну опіку і разом з душпастирями планують духовно-літургійне життя кампусу.

Душпастирський центр

 ВЕЛИКА ЗАЛА  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» $200 000

Просторе приміщення для лекцій,  
дискусій і зустрічей після богослужінь.

  КІМНАТА ДЛЯ ЗУСТРІЧЕЙ  »»»»»»»»»»»»»»»» $100 000

 КАБІНЕТИ (3)  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 111111111111111111

Зручні офіси для капеланів  
і душпастирів.

  НИЖНІЙ ДВОРИК  
ПАСТОРАЛЬНОГО ЦЕНТРУ     »»»»»»»»»»»»»» $200 000

найменовані

/// Ц Е Р К ВА  С В Я ТО Ї  СО Ф І Ї  ТА  Д У Ш П АС Т И Р С Ь К И Й Ц Е Н Т Р



19

cвідчити | cлужити | cпілкуватись

 ПРОФЕСОРСЬКИЙ  ФОНД  »»»»»»»»»»»»»»»  $ 500 000 

Забезпечить постійну діяльність одного з провідних 
професорів Університету.

  ФОНД  МОЛОДОГО  
ВИКЛАДАЧА (доцента)     »»»»»»»»»»»»»»»»»»»  $ 250 000 

Зуабезпечить постійну діяльність молодого 
викладача чи асистента професора.

 ДОСЛІДНИЦЬКИЙ  ФОНД  »»»»»»»»»»»»»»»  $ 175 000 

Дасть змогу реалізувати один із дослідницьких 
проектів УКУ.

 ЛЕКТОРСЬКИЙ  ФОНД  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»  $ 100 000

Створить можливість запрошення гостьового 
професора до УКУ.      

  ФОНД ДЛЯ СТУДЕНТСЬКИХ  
СТИПЕНДІЙ «ПЛЮС»  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»  $ 125 000 

Створить навчальну стипендію, яка покриє  
витрати на річне навчання студента  
в Університеті та проживання в Колегіумі. 

  ФОНД  ДЛЯ СТУДЕНТСЬКИХ  
СТИПЕНДІЙ  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» $ 75 000 

Створить навчальну стипендію, яка покриє  
витрати на рік навчання студента в Університеті.

 КНИЖКОВИЙ  ФОНД  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» $ 50 000 

Дасть можливість щорічно поповнювати  
колекцію університетської бібліотеки  
кращими науковими виданнями  
та періодикою. 

Сталі Фонди / Ендаументи
УКУ прагне забезпечити стабільність у фінансуванні основних напрямів діяльності Університету сьогодні 

та на майбутнє. Для цього УКУ запрошує благочинців стати фундаторами сталих фондів, щорічні 
надходження від яких дають можливість забезпечити фінансові потреби Університету.
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