
СФЕРИ НАВЧАННЯ

СФЕРИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
ВИПУСКНИКА 

Україна віддавна є місцем зустрічі різних 
християнських традицій, тому  питання 
єдності християн - завжди актуальне. У 
незалежній, демократичній Україні це 

питання стає щораз важливішим, 
оскільки наше суспільство, розділене 

політичними й міжконфесійними 
конфліктами, дуже потребує 

загальнохристиянської єдності та 
міжрелігійного порозуміння

Перехресний вступ дає можливість 
вступати на освітню програму на основі 

ступеня бакалавра, магістра та 
освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста, здобутого за іншою 

спеціальністю (напрямом підготовки)

Студенти стажуються в Інституті 
екуменічних студій УКУ, Центрі 
міжконфесійного та міжрелігійного 
діалогу «Лібертас». Мають практику в 
регіональних ЗМІ, неурядових, 
громадських, харитативних церковних 
організаціях

Студенти стають частиною спільноти УКУ, 
зростають духовно та інтелектуально 

Суспільний запит

Перехресний вступ 

Середовище

Міжнародна співпраця 

Практичний досвід 

Випускники отримують диплом магістра 
богослов’я державного зразка

Державна акредитація 

*-про умови отримання стипенді ї  читайте на сайті vstup.ucu.edu.ua 

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ*
Повна вартість навчання на освітніх програмах УКУ становить в середньому 
3000 у. о. на рік в гривневому еквіваленті. Завдяки підтримці доброчинців УКУ 
навчання на програмі “Екуменічні науки: примирення” коштує 20 250 грн. за 1,5 роки. 

УМОВИ ВСТУПУ

ФОРМАТ НАВЧАННЯ 

Працівник соціальних, релігійних, громадських організацій, фундацій
Керівник соціальних проектів
Журналіст у церковних, світських  та міжнародних ЗМІ
Прес-секретар церковних структур
Редактор у видавництвах 
Керівник благодійних та соціальних організацій
Експерт в галузі соціальної комунікації, реклами та медіаменеджменту
Лідер рухів і християнських товариств  
Радник та консультант з релігійних питань у різних відомствах та установах

ХРИСТИЯНСЬКЕ ВІРОВЧЕННЯ

МІЖКОНФЕСІЙНИЙ ТА МІЖРЕЛІГІЙНИЙ ДІАЛОГ

РЕЛІГІЙНА КОМУНІКАЦІЯ

ЧОМУ ЕКУМЕНІЧНІ  НАУКИ В УКУ?

Ґрунтовні знання основних засад християнської догматики у галузі 
христології, маріології, есхатології, біблійних, літургійних наук 

Здатність застосовувати богословські знання в професійному та 
суспільному житті відповідно до морально-етичних засад і принципів 

Компетентне володіння знаннями про релігійну ситуацію в Україні та 
світі, про міжконфесійні відносини трьох гілок християнства та 
нехристиянських релігій 

Розуміння інших культур і релігій з точки зору Святого Письма та 
богословської традиції 

Вивчення взаємовідношення Церкви та соціальної комунікації

Аналіз ролі засобів соціальної комунікації та їх вплив на суспільні, 
культурні та релігійні переміни

Для вступників, які  ступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікацій-
ного рівня) за іншою спеціальністю необхідною умовою допуску для здачі фахових 
випробувань є попереднє успішне складання додаткового вступного випробування. 

При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за освітньою програмою 
«Екуменічні науки: примирення» конкурсний бал обчислюється як сума результатів:

Двотижневі навчальні сесії по чотири дні щотижня (середа, четвер, п’ятниця, 
субота) з перервою один тиждень (крім суботи)
Навчання відбуватиметься у другій половині дня (крім субот) 

Програма готує фахівців для практичної та 
науково-дослідницької роботи у сфері екуменічних 
наук,  з глибокими знаннями християнського 
віровчення та належними навичками у галузі  
міжконфесійного та міжрелігійного діалогу,  релігійної 
комунікаці ї  та християнського суспільного вчення 

фахового випробування
єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЗНО)*
середнього балу документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний 
рівень) на основі якого здійснюється вступ 

*- для вступників, які вступають на основі освітнього ступеня Магістра 
(ОКР Спеціаліста) єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЗНО) може бути 
замінений на вступний іспит з іноземної мови в університеті

УКУ має 58 міжнародних 
університетів-партнерів у країнах 
Європи, Північної та Південної Америки. 
19 університетів для студентських 
обмінів у межах програми Еразмус+ 
у 2018-2019 н. р 



ЕКУМЕНІЧНІ НАУКИ: 
ПРИМИРЕННЯ
ХРИСТИЯНСТВО В ДІАЛОЗІ 
ЗІ СВІТОВИМИ РЕЛІГІЯМИ,
СУСПІЛЬСТВОМ  І МЕДІА 

вул. Іл. Свєнціцького, 17
м. Львів, 79011
(032) 240-99-49
(097) 015-34-36
vstup@ucu.edu.ua

Релігійна ситуація в Україні, з її 
історичною пам’яттю про трагічний 
спільнотний конфлікт, могла б бути 
придатною для дослідження у 
перспективі побудови довіри. Оскільки 
без встановлення бодай мінімуму 
основної довіри і впевненості між 
різними спільнотами малоймовірно, 
що вдасться створити щирі 
екуменічні стосунки.

Про програму

д-р Конрад Райзер,
 колишній Генеральний Секретар
 Всесвітньої Ради Церков (Швейцарія)Не викликає жодного сумніву, що 

надзвичайно цінну підтримку в 
екуменічній праці може надати 
Український католицький 
університет. Не треба втрачати 
надію перед труднощами, але 
продовжувати розпочате із 
молитвою і тривалим милосердям. 
Діалог милосердя із своєї природи 
підтримує і висвітлює діалог 
правди.

Папа Бенедикт XVI

Навчання на програмі – це 
відкриття себе через інших. Це шанс 
відкрити і зрозуміти невідоме досі, 
пізнати глибше свою ідентичність. 
Це можливість розширити свій 
християнський світогляд  і освіжити 
своє бачення міжконфесійного і 
міжрелігійного життя. Тут можна 
навчитись побачити і почути інше, 
завжди щось нове для себе, 
навчитись бути в комунікації з 
людьми і світом. 

Олег Богун, студент 

Програма допомагає глибше пізнати 
міжконфесійне і міжрелігійне життя.  
За час навчання я отримала глибокі 
знання з християнського віровчення, 
розуміння інших культур і релігій. 
Проте програма має і практичний 
вимір. Люди, які приходять на навчання, 
намагаються жити цим духовним 
життям. Я знаю дуже багато людей, 
які вдосконалили себе як християни. 

Юліана Лавриш, випускниця програми,
 журналіст проекту 
"Духовна велич Львова", PhD

ФІЛОСОФСЬКО-
БОГОСЛОВСЬКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ


