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НИ З ініціативи Інституту 24 січня християни різних конфесій 
зібрались цьогоріч для спільної молитви. Молебень поклика-
ний об'єднати католиків, право-
славних, протестантів, вірменів 
та християн віри євангельської у 
спільній молитві та у міжконфе-
сійному діалозі. Захід є тради-
ційним, тож наступний заплано-
ваний на січень 2020 року.

 

З ініціативи Інституту вже 11 рік поспіль успішно діє Дис-
танційна магістерська програма екуменічних наук (ДМПЕН), на 

якій навчаються студенти різного 
віку та з різних куточків світу. При-
ємно повідомити, що 28 лютого від-
бувся офіційний захист студента 
цієї програми о. Олісамеки Оране-
бо з Нігерії. Тема роботи – «Засто-
сування євангельського тексту Лк. 
10, 1–12 для екуменічного підходу в 
справі примирення в Нігерії». 

Детальніше читайте на сайті:       www.iesdistance.org.ua 
 

Інститут отримав першого доктора
з богослов'я

 

Раді повідомити, що цим науковцем 
є координатор Дистанційної магістер-
ської програми екуменічних наук (для 
англійськомовних студентів) Інституту 
отець Роман Фігас. Тема роботи: «Розу-
міння есхатології як явлення Божого 
Царства в богослужінні згідно з
о. Олександром Шмеманом». Захист 
відбувся 11 квітня у Папському східному інституті (Рим, Італія). 

Двоє студенток успішно захистили 
наукові роботи

Двоє студенток Дистанційної магістерської програми – 
Ірина Бурнашова та Руслана Сохань – успішно захистили 
магістерські наукові роботи. 

У працях студентки наголосили на важливості проведення 
гурткових занять з вивчення Біблії та значущості екуменіч-
ного підходу у викладанні уроків християнської етики в шко-
лах.  Захист відбувся 22 квітня. 
Детальніше читайте на сайті      www.ecumenicalstudies.org.ua 

та на сторінці у       Інститут екуменічних студій.

    ІЕС зібрав християн різних конфесій
у спільній молитві

Цілі ІЕС:

ДМПЕН: плюс один випускник з Нігерії

надавати якісну вищу освіту, що поєднує найкращі здо-
бутки богослов’я та духовності зі сучасними гуманітарними 
науками

за допомогою конференцій, семінарів, форумів, пуб-
лійкацій сприяти дослідженням екуменізму у різних сферах

у контексті кризи сучасних ідеологій пропонувати шляхи 
примирення, духовні міжконфесійні альтернативи та способи 
нової євангелізації

підтримувати практичні ініціативи в Україні та за кордо-
ном, об’єднуючи християн і людей доброї волі для участі у 
формуванні плюралістичних суспільств у Європі 

Підтримати Інститут 

Друзі, кожен проект готуємо з великим натхненням і 
радістю для Вас. Ваша фінансова підтримка дуже 
допоможе у нашій роботі.

Реквізити для пожертви у гривні

Отримувач: Український католицький   
університет

р/рах. №2600101703741  в ПАТ «Кредобанк»
у м. Львові, вул. Сахарова, 80а, 
ЄДРПОУ 20850999, МФО 325365.

*Призначення платежу:
добровільні пожертвування.

Просимо повідомляти про пожертву,
надіславши листа на електронну адресу 

ВІСНИК
Інституту екуменічних студій УКУ
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У межах ХІІ Екуменічного 
соціального тижня (ЕСТ) «Від-
повідальність VS популізм» 
відбулася низка відкритих лек-
цій та воркшопів.

Зокрема: 

5 березня – воркшоп «The маніпуляція. Розпізнавання та 
уникнення» психолога, гіпнотерапевта Юрія Старовойтова 

19 березня – відкрита лекція «Популізм як детонатор. 
Чого очікувати найближчим часом» політичного аналітика 
та експерта в галузі брендування та кризових комунікацій 
Тараса Семенюка

20 березня – відкрита лекція «Про «третій вимір», або Як 
не стати заручником пласкої дійсності» військового 
капелана та політолога  о.  Андрія  Зелінського 

4 квітня – відкрита лекція 
«Кіно як відображення світу» 
українського актора та режи-
сера  Ахтема Сейтаблаєва  

12 квітня – відкрита лек-
ція «Чи бути Україні бага-
тою?» економіста, викладача макроекономіки провідної 
бізнес-школи Міжнародного інституту менеджменту (MIM-
Київ)  Михайла  Кухаря.

Екуменічний соціальний тиждень:
розширюємо горизонти 

Модерували захід: Галина Зеленько, доктор політичних 
наук, професор, завідувач відділу теоретичних і прикладних 
проблем політології Інституту політичних і етнонаціональних 
досліджень ім. І. Кураса НАН; Тарас Семенюк, політичний ана-
літик та експерт у галузі брендування і кризових комунікацій. 

Масштаб популізму в Україні зростає і міра відповідаль-
ности не зменшується – ось ця основна думка прозвучала під 
час дискусії. Загалом в обговоренні йшлося про те, що для 
українця взяти відповідальність – велике зусилля, врахо-
вуючи сучасний стан нашої держави. 

Головні думки, які прозвучали під час дискусії: фінансовий 
статус українців та їхнє прагнення до збагачення прямо впли-
вають на відповідальність за життя у своїй країні, яку потрібно 
нести. 

Захід відбувся в межах ХІІ Екуменіч-
ного соціального тижня. 

Як зазначив багаторічний секретар 
Йосифа Сліпого отець-доктор Іван 
Дацько, презентувати такий бестселер – 
радість. На тлі життя Йосифа Сліпого 
перед очима читача постає ціла епоха, 
описано життя Церкви та складні 
релігійні та суспільні процеси того часу. 
Це вже третє видання, призначене для 
науковців, дослідників церковної 
історії та широкого кола читачів. 

Документальна короткометражна стрічка «Незламний 
пастир» не стільки про біографію Йосифа Сліпого, як про його 
мужність і великі діла, через які можна побачити і зрозуміти 
усю велич Патріарха. Фільм складається з трьох частин. У 
стрічці виокремлено також ключові цитати Глави Української 
греко-католицької церкви, зокрема і прохання із заповіту про 
змагання за єдність Церкви та патріярхат. Фільм триває майже 
14 хвилин, але за цей час можна побачити всі 92 роки життя та 
невтомного пастирського служіння Йосифа Сліпого на волі й у 
неволі, його неоціненний внесок у розвиток УГКЦ, силу та 
незламність віри. 

Стрічка побачила світ за сприяння економіста, керівника 
дослідницької групи Ukraine Economic Outlook Михайла Кухаря.

Загалом  заходи  відвідали  понад  800 учасників.

Деталі у   Екуменічний соціальний тиждень та на 
сторінках інтернет-видання «Духовність».

Чому популізм в Україні бере гору і як 
з цим боротись?

Ключові думки відкритої дискусії у столиці

Екуменічний со-
ціальний тиждень 
набирає обертів. 
Уже втретє цього-
річ заходи Форуму 
п р и й н я в  К и ї в-
ський національ-
ний університет 
ім. Т. Шевченка. 
П е р ш и й  д е н ь ,

21 травня, розпочався з відкритої панельної дискусії на тему 
“Відповідальність vs Популізм”, активну участь у якій взяли 
провідні громадські діячі, політичні аналітики, економісти, 
журналісти, науковці, духовенство, зокрема Євген Глібо-
вицький, засновник pro.mova, учасник Несторівської групи; 
Тарас Березовець, український політтехнолог, директор 
компанії персонального та стратегічного консалтингу «Berta 
Communications»; Михайло Кухар, економіст, співзасновник 
Групи незалежного макроекономічного аналізу та прогнозу-
вання Ukraine Economic Outlook; Володимир Бугров, проректор 
з науково-педагогічної роботи Київського національного 
університету ім. Т. Шевченка, о. Войчех Сурувка, директор 
Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського. 

У столиці презентували бестселер 
«Йосиф Сліпий. Спомини» та фільм 
«Незламний пастир»

21 травня у Київському національному університеті 
ім. Т. Шевченка відбулася презентація книги «Йосиф 
Сліпий. Спомини» та фільму «Незламний пастир». 

Для перегляду:  

www.youtube.com/watch?v=H6PyYvL6Q0E&feature=youtu.be
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Основні ідеї, виражені під час семінару «Ідея Київської 
церкви: візія і рецепція»:

Члени Українського християнського 
академічного товариства у столиці 
обговорили долю Київської церкви

У межах ХІІ Екуменіч-
ного соціального тижня
6 вересня 2019 року відбу-
деться благодійний захід – 
майстер-клас з виготов-
лення витинанок «Віра в 
життя» (Львівський буди-
нок вчених, вул. Листопа-
дового Чину, 6).

Мета благодійного заходу – об'єднати відомих жінок 
України для допомоги передчасно народженим діткам. Під час 
майстер-класу талановита майстриня Дарія Альошкіна разом 
з учасницями витинатимуть «дерево» як символ життя. Готові 
витинанки будуть експонувати упродовж трьох тижнів у холі 
Центру Шептицького (вул. Козельницька, 2а). 4 жовтня о 17 год 
організатори проведуть аукціон витинанок за участю майст-
ринь. Зібрані кошти переведуть на лікування немовлят у 
Львівський обласний благодійний фонд «Немовля» при 
Львівській обласній клінічній лікарні.  Запрошуємо до участи!  

Семінар відбувся 22 травня у Будинку митрополита
в Національному заповіднику «Софія Київська».  

Стежте за деталями на наших сайтах: 
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/,
http://esweek.org.ua/ua/

«Одна з основних характеристик Київської церкви – со-
причастя, що є водночас ціллю та ідеалом, до якого прагне 
УГКЦ сьогодні. Повнота православ'я містить повноту като-
личности і навпаки. Київська церква виросла в екуменічній 
традиції, будучи у спілкуванні Константинополя та Рима, – 
президент ІЕС УКУ о. Іван Дацько;

«Непорозуміння та конфлікт усередині Української 
церкви виникає внаслідок нереципіювання дій. Лише 
єдність і діалог дадуть змогу розвивати Київську церкву», – 
ректор Відкритого православного університету Святої 
Софії Премудрості о. Георгій Коваленко;

«Київська церква сьогодні – «це ідеологічний тренд, при-
власнити який би хотілося різним церковним спільнотам 
або навіть окремим церковним діячам», – Митрополит 
Переяслав-Хмельницький і Вишневський ПЦУ Олександр 
(Драбинко);

«Київська церква – це єдність в обряді попри роз'єдна-
ність у євхаристії, яку, на жаль, сьогодні ми маємо», – 
викладач Київської православної богословської академії
о. Андрій Дудченко;

«Човен Київської церкви допливе до своєї цілі тільки 
тоді, якщо обпливе всі пороги, з одного боку, мавпування 
«русского мира», а з іншого – прислужливість ідеології в 
усій державі», – докторант Оксфордського університету 
Павло Смицнюк. 

Більше тез читайте на сторінках інтернет-видання 
«Духовність», на сайті Інституту екуменічних студій УКУ    

та на сторінці     : Інститут екуменічних студій 
 (www.dukhovnist.in.ua/uk/)
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Благодійний майстер-клас та 
аукціон витинанок 

Всеукраїнський суспільний форум
ХII Екуменічний соціальний тиждень (ЕСТ) 
«Відповідальність VS Популізм»
2–4 жовтня 2019 року 

Всеукраїнський суспільний форум прагне об'єднати ресур-
си громади, влади, соціальних організацій, церков, ЗМІ та осві-
тян навколо вирішення актуальних проблем суспільства, ба-
зуючись на загальнолюдських цінностях та Соціальній доктрині 
Церкви, стимулюючи екуменічний діалог у соціальній сфері. 

Цьогорічний ЕСТ уже традиційно відбуватиметься у Львові. 
У програмі передбачено цікаві заходи, зокрема: 

2 жовтня – урочисте відкриття за участю організаторів та 
співорганізаторів, відкрита дискусія «Відповідальність VS 
Популізм» 

3 жовтня – панельна дискусія «Причини та наслідки по-
пулізму» 

3 жовтня – семінар Українського християнського академіч-
ного товариства (УХАТ) «Моделі єдности Київської церкви: на 
шляху до відновлення сопричастя» 

4 жовтня – панельна дискусія «Почуття персональної від-
повідальности»

(Формування молодих лідерів в українському суспільстві)
4 жовтня – Відверта розмова «Життєві орієнтири молоді в 

процесі трансформації суспільства»

та у      Екуменічний соціальний тиждень 
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