
 

ОСВІТНІЙ	ПРОФІЛЬ	УКУ	2025	
Вступ:	наші	принципи	

На	УКУ	покладають	величезні	очікування.	І	ми	прагнемо	якнаи< краще	послужити	
і	 досягти	 якнаи< більшого	 впливу.	 Наш	 Університет	 виховує	 нове	 покоління	 на	 основі	
лідерськоı	̈моделі	«Свідчити-Служити-Спілкуватися».	УКУ	був	і	залишається	невеликим	
університетом	 з	 невеликими	 ресурсами,	 а	 тому	 основним	 модусом	 нашоı	̈ діяльності	
залишається	свідчення.	Щоб	зробити	свіи< 	вагомии< 	внесок,	УКУ	має	шукати	інноваціи< ні	
моделі,	зосереджуватися	на	тому,	що	нам	наи< краще	вдається,	 і	робити	це	на	високому	
якісному	рівні.	

Вагомою	перевагою	нашого	Університету	є	бакалаврські	програми	і	екосистема,	
спрямована	на	постіи< не	покращення	навчального	досвіду	студента,	а	також	професіи< ні	
магістерські	 і	 сертифікатні	 програми,	 завдяки	яким	ми	не	 тільки	прокладаємо	мости	
між	 освітою	 і	 ринком	 праці,	 а	 и< 	 здіи< снюємо	 вплив	 на	 реформу	 важливих	 суспільних	
процесів	в	Украıн̈і.	Тому	кожна	програма	–	вже	діюча	чи	нова	–	повинна	прои< ти	тест:	чи	
пропонує	 вона	 добру	 модель?	 чи	 є	 високоякісною?	 і	 чи	 чинить	 достатній	 вплив	 на	
середовище?	

На	рівні	бакалаврських	програм	вплив	на	суспільство	може	здіи< снюватися	через	
впровадження	 проблемно-орієнтованих	 підходів	 до	 викладання	 і	 навчання,	 де	
студенти	спільно	з	викладачами	здобувають	знання	і	навички,	працюючи	над	пошуком	
рішень	для	конкретних	міждисциплінарних	проблем.	Тому	нашим	пріоритетом	в	УКУ	
має	 бути	 вдосконалення	 діючоı	̈ моделі,	 експериментування	 і	 випробовування	 нових	
моделеи< ,	 а	 не	 просто	 додавання	 більшоı	̈ кількості	 студентів	 чи	 освітніх	 програм	 до	
чинноı	̈моделі.	Як	наслідок,	 у	2025	році	УКУ	матиме	не	більше	2500	 студентів	на	всіх	
дипломних	програмах.	

Професіи< ні	магістерські	програми	мають	більш	безпосередніи< 	вплив,	якии< 	може	
змінюватися	 залежно	 від	 поточних	 суспільних	 обставин.	 А	 тому	 вони	 повинні	 бути	
дуже	гнучкими	і	чутливими	до	актуального	суспільного	запиту.	Завдяки	перехресному	
вступу	такі	програми,	з	одного	боку,	дають	можливість	випускникам	бакалаврату	УКУ	
змінити	 і	 доповнити	 свою	 базову	 освіту,	 а,	 з	 іншого	 боку,	 спрямовані	 на	 вирішення	
конкретних	злободенних	проблем	суспільства.	

Докторські	 програми	 є	 за	 означенням	 дорогими.	 Для	 ıх̈	 якісноı	̈ реалізаціı	̈
потрібні	 вузькоспеціалізовані	 фахівці,	 солідна	 бібліотека	 і	 значне	 фінансування	
докторських	 стипендіи< ,	 тобто	 и< деться	 про	 ресурси	 великого	 університету,	 для	
створення	 якого	 треба	 багато	 років	 і	 ресурсів.	 УКУ	 продовжить	 вдосконалювати	 дві	
діючі	 докторські	 програми,	 але	 загалом	 нашим	 пріоритетом	 щодо	 зацікавлених	 в	
академічніи< 	 професіı	̈ студентів	має	 бути	 ıх̈	 солідна	 підготовка	 на	 рівні	 бакалаврату	 з	
подальшим	 вступом	 на	 академічні	 магістерські	 і	 докторські	 програми	 у	 провідні	
міжнародні	дослідницькі	університети.		

Тож	 у	 новіи< 	 стратегіı	̈ варто	 зосередитися	 не	 на	 кількісному	 рості	 освітніх	
програм,	 студентів,	 працівників,	 комп’ютерів	 чи	 квадратних	 метрів,	 а	 на	 якісних	
результатах	нашоı	̈діяльності.	Нас	повинен	цікавити	вплив	від	освітньоı	̈праці:	на	яких	
позиціях	 і	як	наші	випускники	впливають	на	зміни	у	нашіи< 	краıн̈і;	якии< 	міжнароднии< 	
резонанс	наших	наукових	проектів	 і	публікаціи< ;	до	яких	публічних	 інтелектуалів	УКУ	
прислухається	 громадська	 думка;	 наскільки	 успішно	 наші	 випускники	 комунікують	
ціннісні	 підходи	 і	 методи	 УКУ	 у	 своıх̈	 професіи< них	 середовищах	 і	 змінюють	 ıх̈	
управлінську	 культуру;	 як	 змінилося	 життя	 громади	 і	 міста	 завдяки	 сертифікатним	
програмам;	 на	 які	 реформи	 вдалося	 вплинути	 завдяки	 аналітичним	 матеріалам	 і	



розробкам	 УКУ;	 наскільки	 успішно	 наші	 студенти	 беруть	 участь	 в	 олімпіадах	 і	
конкурсах,	тощо.	

Як	це	працює?	
Освітніи< 	розвиток	УКУ	повинен	будуватися	на	тому,	що	Університет	вміє	робити	

наи< краще.	Будучи	освітньою	інституцією,	зорієнтованою	на	ціліснии< 	розвиток	молодоı	̈
людини,	 наи< вища	 додана	 вартість	 від	 діяльності	 УКУ	 виявляється	 у	 формуванні	 ıı̈	̈
знань,	 практичних	 навичок	 і	 ціннісних	 ставлень.	 Бакалаврські	 освітні	 програми	 є	
наи< кращим	 середовищем	 для	 створення	 фундаменту,	 на	 якому	 людина	 згодом	 буде	
будувати	вільне,	відповідальне,	зріле	і	вдячне	життя	у	сім’ı,̈	суспільстві,	державі	і	світі.	
Цьому	 служать	 супутні	 програми	 УКУ:	 формаціи< на	 програма	 «спільноти,	 яка	 живе	 і	
навчається	 разом»	 в	 Колегіумі,	 система	 туторства,	 активні	 студентські	 організаціı,̈	
програми	 світоглядного	 ядра,	 соціального	 волонтерського	 служіння,	 підтримки	
викладацькоı	̈маи< стерності	та	багато	іншого.	

Для	 успішного	 виконання	 цієı	̈ місіı	̈ наи< краще	 підходить	 система	 широких	
освітніх	напрямів,	в	межах	яких	студент	обирає	спеціальність	на	старших	курсах.	УКУ	
повинен	працювати	над	змінами	в	законодавстві	або	отриманні	права	на	експеримент	
для	 формування	 таких	 широких	 освітніх	 напрямів	 в	 межах	 своı̈х	 факультетів:	
гуманітарні	 науки	 (Artes	 Liberales),	 суспільні	 науки,	 науки	 про	 здоров’я,	 технологіı	̈ і	
філософсько-богословські	 науки.	 Відкриття	 нових	 бакалаврських	 програм	 має	
вписуватися	в	один	з	вже	визначених	освітніх	напрямів.	

Нам	варто	заохочувати	більше	експериментів	в	діючих	програмах,	пропонувати	
міждисциплінарні	 траєкторіı	̈ через	 вибіркові	 курси	 і	 сертифікатні	 програми,	 творити	
більше	нагод	для	 індивідуальних	траєкторіи< 	навчання,	нарощувати	число	вибіркових	
курсів,	заохочувати	створення	навчальних	курсів	для	мішаноı	̈студентськоı	̈аудиторіı	̈з	
різних	освітніх	програм,	сприяти	інтеграціı	̈студентів	різних	спеціальностеи< ,	будувати	
солідарність	 між	 факультетами.	 Програма	 світоглядного	 ядра	 є	 яскравим	 прикладом	
такого	експерименту.	Для	поширення	впливу	УКУ	потребує	широку	мережу	ціннісного	
партнерства,	 на	 якому	 варто	 створити	 програму	 інтенсивного	 академічного	 обміну	
студентами.	 Завдяки	 такіи< 	 програмі	 значно	 більша	 кількість	 молодих	 людеи< 	 з	 цілоı	̈
Украıн̈и	могла	би	отримати	користь	з	інноваціи< них	освітніх	практик	УКУ.	

Створення	 наи< кращоı̈	 в	 Украı̈ні	 екосистеми	 бакалаврського	 навчання	
вимагатиме	залучення	і	створення	умов	для	професіи< ного	вдосконалення	викладачів,	
які	 прагнуть	 бути	 наи< кращими	 у	 викладанні,	 володіти	 методиками	 залученого	 і	
активного	 навчання,	 готовими	 вимірювати	 успіх	 своєı̈	 праці	 навчальними	
результатами	 своıх̈	 студентів.	 А	 для	 цього,	 серед	 іншого,	 вони	 мають	 бути	 готові	
працювати	і	рости	науково.	

Наголос	на	освіті	бакалаврського	рівня	аж	ніяк	не	означає	відмову	від	наукових	
досліджень.	 Иl деться	 про	 свідоме	 підпорядкування	 дослідницькоı	̈ складовоı	̈ освітнім	
потребам.	УКУ	має	бути	місцем,	де	студенти	навчаються	вмінням	і	здобувають	першии< 	
досвід	науковоı	̈праці,	викладачі	намагаються	бути	на	вершині	актуального	наукового	
розвитку	 у	 своı̈и< 	 ділянці,	 щоб	 краще	 послужити	 своı̈м	 студентами,	 а	 науковці	
стараються	ділитися	науковими	знаннями	з	ширшою	громадськістю.	

УКУ	є	невеликим	університетом,	а	тому	для	досягнення	якості	в	науковіи< 	праці	
повинен	 максимально	 фокусуватися	 і	 ефективно	 використовувати	 обмежені	 ресурси.	



Дослідницька	праця	в	УКУ	має	бути	спрямована	на	зміни	в	тому,	як	ми	думаємо	про	
різні	проблеми	нашого	суспільства	і	світу,	а	також	що	ми	робимо	з	ними.	Вона	має	бути	
командною,	міждисциплінарною	і	міжнародною	справою.	Наукова	праця	в	УКУ	повинна	
керуватися	 соціальною	 відповідальністю	 і	 намацувати	 нову	 мову	 і	 нові	 способи	
думання	 і	 вирішення	 нагальних	 суспільних	 проблем,	 постіи< но	 відносити	 себе	 до	
питання,	 як	 таке	 дослідження	 навчає	 самого	 науковця,	 и< ого	 чи	 ıı̈	̈ студентів,	 всю	
спільноту	Університету.	

Проходячи	 унікальну	 для	 Украıн̈и	 траєкторію	 розвитку,	 Університету	 потрібні	
інституціи< ні	канали,	через	які	він	зміг	би	транслювати	своı	̈цінності	у	політики	шляхом	
продукування	 нових	 смислів,	 впливу	 на	 порядок	 деннии< ,	 формування	 громадськоı	̈
думки	 і	 зміни	 “правил	 гри”.	 Тож	 важливе	 значення	 має	 розвиток	 аналітичного	
напрямку	 і	 експертна	 діяльність	 наукових	 підрозділів	 УКУ.	 Наш	 університет	 повинен	
бути	місцем	праці	і	формування	публічних	інтелектуалів.	

УКУ	має	бути	готовии< 	до	докорінних	змін	в	організаціı	̈навчання,	викладання	 і	
дослідницькоı	̈ роботи.	 Основна	 наукова	 та	 консультаціи< на	 діяльність,	 напрацювання	
суспільно-важливих	 політик,	 реалізація	 публічно-зорієнтованих	 проектів	 буде	
відбуватися	 у	 міждисциплінарних	 і	 міжнародних	 проектних	 групах	 (centers	 of	
excellence).	

Формування	 center	 of	 excellence	 передбачатиме	 дві	 компоненти:	 (а)	 провіднии< 	
науковии< /експертнии< /викладацькии< 	 рівень	 і	 (б)	 фінансову	 сталість	 (одним	 із	
елементів	 якоı	̈ може	 бути	 endowment/endowed	 professorships).	 Center	 of	 excellence	 не	 є	
структурним	 підрозділом	 університету,	 а	 радше	 «знаком	 якості»,	 якии< 	 сигналізує	 і	
свідчить,	що	у	певніи< 	темі	УКУ	прагне	зробити	внесок	національного/регіонального	чи	
глобального	 рівня.	 Слід	 розробити	 належні	 критеріı/̈параметри,	 які	 дозволили	 би	
номінувати	 певні	 дослідницько/експертно/викладацькі	 середовища	 як	 centers	 of	
excellence.					

Деякі	 проекти	 на	 базі	 center	 of	 excellence	 	 будуть	 згортатися	 після	 завершення	
визначеноı	̈ проектноı	̈ діяльності,	 а	 и< ого	 учасники	 зможуть	 переформатовуватися	 у	
нову	 дослідницьку	 групу/проект.	 Не	 виключено,	 що	 окремі	 проекти	 зможуть	 стати	
більш	 сталими,	 залучивши	 сталі	 фонди	 або	 збудувавши	модель	 самофінансування	 за	
надані	послуги/експертизу.	

УКУ	 має	 поступово	 переи< мати	 американські	 моделі	 фінансування	 академічноı	̈
праці.	 Зокрема,	 під	 «професорів-дослідників	 УКУ»	 потрібно	 формувати	 сталі	 фонди,	
запроваджувати	практики	matching	funds	та	все	більше	творити	культуру	забезпечення	
наукового	напрямку	за	рахунок	самофінансування	на	основі	знаи< дених	грантів.	

На	 рівні	 магістерських	 програм	 УКУ	 забезпечує	 дві	 траєкторіı:̈	 академічну	 і	
професіи< ну.	 Академічна	 траєкторія	 повинна	 реалізувати	 плани	 Університету	 щодо	
підготовки	маи< бутніх	 викладачів,	 вчених	 і	 науковців	 в	 тих	 ділянках,	 де	 УКУ	 виконує	
унікальну	 місію	 і	 спроможнии< 	 робити	 це	 наи< краще,	 де	 є	 наи< вищі	шанси	 сформувати	
провідні	наукові	школи	і	повернути	Украıн̈і	втрачении< 	потенціал.	Такими	ділянками	є	
богословські	науки	 і	церковна	 історія.	Саме	тут	доцільно	вибудовувати	всі	три	цикли	
вищоı	̈ освіти,	 включно	 з	 аспірантурою.	 В	 усіх	 інших	 ділянках	 УКУ	може	 пропонувати	
професіи< ні	програми.	

Професіи< ні	 магістерські	 програми	 варто	 починати	 з	 погодження	 ı̈хніх	
п’ятирічних	 цілеи< 	 та	 «інвестиціи< ного	 припущення».	 Іqх	 можна	 створювати	 лише	 за	
умови	 наявності	 початкового	 капіталу,	 достатнього	 для	 запуску	 програми,	 і	 діи< овоı	̈
фінансовоı	̈ моделі	 на	 довшу	 перспективу,	 причому	 ця	 модель	 може	 мати	 різні	
параметри	залежно	від	виду	 і	 потенціалу	програми.	 Іqх	 слід	 згортати	чи	переводити	у	
неформальнии< 	 статус	 у	 разі	 виконання	 ними	 своєı	̈ місіı	̈ чи	 недотриманні	 умов	



«інвестиціи< ного	 припущення».	 Пріоритетність	 у	 розвитку	 нових	 приміщень	 повинна	
надаватись	тим	програмам,	які	додають	до	фінансовоı	̈стабільності	Університету	через	
власну	фінансову	стабільність.	

Сильною	конкурентною	перевагою	УКУ	може	бути	 створення	платних	 гнучких	
сертифікатних	програм,	зорієнтованих	на	актуальні	запити	ринку	праці	та	 індустріı.̈	
Більше	 того,	 шлях	 до	 відкриття	 дипломних	 програм	 має	 розпочинатись	 із	
сертифікатних	 та	 валідаціı	̈ потреб	 ринку.	 УКУ	 повинен	 створити	 гнучку	 систему	
управління,	завдяки	якіи< 	на	відкриття,	супровід	чи	згортання	сертифікатноı	̈програми	
має	затрачатися	мінімум	зусиль.	

УКУ	 має	 потенціал	 для	 створення	 програм	 для	 інших	 категоріи< 	 слухачів	 –	
школярів,	 викладачів,	 вчителів	 та	 ін.,	 залучаючи	 для	 цього	 внутрішню	 та	 зовнішню	
експертизу.	 З	 ростом	 запиту	 на	 професіи< ну	 орієнтацію	 учнів,	 професіи< не	
вдосконалення	 вчителів,	 зміну	 професіı	̈ і	 місця	 праці,	 УКУ	 може	 стати	 лідером	 на	
освітньому	ринку	навчання	впродовж	життя	і	покращити	свіи< 	фінансовии< 	стан.	

Завдяки	 більшіи< 	 гнучкості,	 духу	 експерименту	 і	 підприємливості,	
зорієнтованості	 на	 розв’язання	 практичних	 проблем,	 готовності	 до	 командноı	̈
співпраці,	 застосування	 міждисциплінарних	 підходів	 до	 викладання,	 навчання	 і	
дослідження,	 УКУ	 зможе	 краще	 виконувати	 своє	 покликання	 та	 послужити	 Богові	 і	
людям	в	Украıн̈і	та	світі.


