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11 квітня, п’ятниця: 

10:00 –10:30 – реєстрація учасників 

10:30 –11:00 – привітальне слово від організаторів  

11:00 –13:00 – перша частина семінару 

13:00 – 14:00 – фуршет 

14:00 – 17:00 –  друга частина семінару 

17:00 – 18:00 – підведення підсумків 

. 

  

 

Перша частина семінару 

 

Модератори – Т. Курилець, докторант факультету богослов’я у 

Папському університеті св. Фоми Аквінського 

“Angelicum,” керівник проектів та програм Інституту 

екуменічних студій УКУ, та А. Дахній, кандидат філософських 

наук, доцент кафедри історії філософії ЛНУ ім.І.Франка 

 

11:00-13:00 

Конференц-зал 

 

1. Демків Галина, «В чому полягає повернення до 

глобалізації релігії у ХХІ?», Український католицький 

університет 

2. Несторук Неля «Міжрелігійні конфлікти в добу 

глобалізації та можливі шляхи їх вирішення», 

Національний університет  «Львівська політехніка» 

3. Петрещак Наталія, «Митець і світ: творчо-етична 

дилема сучасності», Український католицький 

університет 

4. Салабай Юлія, «Нормативна оцінка аборту населенням 

та засобами масової інформації міста Львова», 

Національний університет  «Львівська політехніка» 



5. Матвіїшин Ірина «Духовні цінності та орієнтир Правди 

як ознака «доброї журналістики» (Девід Рендал)», 

Львівський національний університет ім.І.Франка 

6. Галушко Катерина «Відносність відносності: розмиття 

біполярних моральних категорій у медіадискурсі. 

Медіантропомодель сучасності – Людина, яка 

сумнівається», Львівський національний університет 

ім.І.Франка 

7. Плішило Марта «Медійний екуменізм як критерій 

відповідальності сучасного журналіста», Львівський 

національний університет ім.І.Франка, Інститут 

екуменічних студій 

 

Друга частина семінару 

 

Модератор – Г. Сохань, доцент кафедри суспільнознавчої та 

культурологічної освіти ЛОІППО, кандидат філологічних наук, 

та о. Р. Фігас, докторант Папського східного інституту 

 

14:00-17:00 

Конференц-зал 

 

1. Сергєєва Катерина «Взаємодія між організаціями, що 

надають соціальні послуги як фактор формування мережі 

соціальних послуг», Національний університет  

«Львівська політехніка» 

2. Фаласеніді Тереза «Інклюзивна освіта – виклик 

сьогодення», Національний університет  «Львівська 

політехніка» 

3. Багрій Іванна «Заняттєва терапія як невід’ємна частина 

процесу освіти: досягнення та перспективи», 

Національний університет  «Львівська політехніка» 

4. Кутковська Зоряна «Відповідальність фахівця 

соціальної сфери у роботі з неповнолітніми засудженими: 



ціннісний вимір», Національний університет  «Львівська 

політехніка» 

5. Дурняк Лілія «Суб’єкти здійснення соціально-

педагогічної профілактики конфліктної поведінки 

школярів», Національний університет  «Львівська 

політехніка» 

6. Міщиха Юлія «Соціальна робота з прийомними сім’ями 

як фактор здорового розвитку дитини», Національний 

університет  «Львівська політехніка» 

7. Панських Катерина «Про досвід розроблення та 

виконання соціальних проектів, зініційованих в громаді 

м.Львова», Національний університет  «Львівська 

політехніка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


