
 
Перший захист магістерської роботи на україномовній Дистанційній 

магістерській програмі екуменічних наук 
 

17 січня в Українському католицькому університеті відбувся захист магістерської 
роботи Ірини Хомин.  

Тема роботи: «Унійні ідеї Митрополитів Йосифа Велямина 
(Рутського) і Петра (Могили) та їх розвиток сьогодні у 
розумінні Патріарха Любомира Гузара». 
Науковим керівником роботи був доктор канонічного права 
митр. прот. Михайло Димид. А рецензував магістерську 
роботу доктор богослов’я о. Ігор Пецюх. 
Це перший захист магістерської роботи на україномовній 
ДМПЕН. Тому, як висловився голова комісії д-р. Олег Турій, 
проректор УКУ з наукової роботи: «Захист цієї роботи – це 
перемога не тільки для програми ІЕС, а й для всього 
інституту». 
Ірина Хомин інженер за освітою, закінчила Одеську 

національну академію зв’язку ім. О. С. Попова, а на Дистанційну магістерську програму 
екуменічних наук вступила у 2009 році. 
У науковій роботі студентка порушила питання єдності Церков, над яким застановлялися 
вже у ХVІІ столітті митрополити Йосиф Велямин 
Рутський та Петро Могила. Ірина проаналізувала 
їхні головні об’єднавчі ідеї, які згодом розвинув під 
час пастирської діяльності патріарх Любомир 
Гузар.  
Перший захист магістерської роботи студентки 
Дистанційної програми екуменічних наук відбувся 
успішно.  
Олег Турій висловив також побажання, щоб 
студенти програми більше скеровували свою працю 
над оцінюванням історіографії, враховуючи різні 
невідповідності, які можуть виникнути під час 
написання роботи. 
 
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novini-institutu/2012/01/21/2361 
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Розпочався збір проектів для 2-го видання «Обсерваторії успішних 
ініціатив» 

 
Наприкінці січня організатори Екуменічного соціального тижня оголосили початок 
збору проектів для 2-го видання «Обсерваторії успішних ініціатив».  

«Обсерваторія успішних ініціатив» – це створена електронна база 
найкращих ініціатив зі всієї України.  
Прийом реєстраційних карток з описом ініціатив триватиме увесь 
рік. Після завершення етапу збору, розпочнеться етап відбору 
кращих проектів. 100 найкращих – увійдуть у 2-ге видання 
обсерваторії.  
Завантажити реєстраційну картку  можна на сайті 
http://www.initiatives.org.ua/index.php?lang=uk 
Ініціативи відбиратиме Почесне журі, в яке увійдуть 
представники міжнародних та українських благодійних фондів. 
Наприкінці року відбудеться круглий стіл, на якому учасники 

обсерваторії зможуть представити свої ініціативи. 
Особливістю 2-го видання обсерваторії стане те, що 3 найкращі проекти, будуть 
відзначені та отримають винагороду (малі ґранти, ваучери або безкоштовні тренінги та 
майстер-класи) від членів Почесного журі. 
Відбір ініціатив проводитимуть з урахуванням таких параметрів: 
1) вирішення найгостріших проблем суспільства; 
2) робота з найменш захищеними верствами населення; 
3) потреба в мінімальному інвестуванні; 
4) самодостатність ініціативи. 
Участь у відборі зможуть взяти проекти таких категорій: 
освітні ініціативи, соціальні ініціативи, охорона здоров’я, розвиток громади, культурні 
ініціативи, екологічні ініціативи, молодіжна політика, правозахисні ініціативи, 
законодавчі ініціативи, філантропічні ініціативи, церковні ініціативи. 
Подібні проекти допомагають частково відобразити стан благодійної діяльності в Україні, 
популяризувати активність громадських організацій та благочинних центрів, допомогти в 
обміні досвідом благодійникам, показати цільовій аудиторії (бенефіціарам соціальних 
послуг) можливі центри допомоги, до яких вони можуть звернутися, а також залучити 
філантропів до допомоги соціально спрямованим організаціям (фінансової, матеріальної, 
консультаційної та ін.). 
Довідка: 
У 2010 році під час 3-го Екуменічного соціального тижня «Довіра. Відповідальність. 
Філантропія» у Львові відбувся круглий стіл «Обсерваторія успішних ініціатив», на якому 
презентовано найкращі ініціативи з усієї України. Учасники форуму (понад 3000 осіб) 
мали можливість ознайомитись з базою даних успішних проектів соціального 
спрямування та отримати DVD-диск із ініціативами 1-го видання обсерваторії. 
 
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novini-institutu/2012/01/16/2357 
 

У Львові відбулася міжконфесійна молитва за єдність християн 
 
24 січня у каплиці Українського католицького університету відбулася 
міжконфесійна молитва за християнську єдність.  
Організатором події був Інститут екуменічних студій УКУ спільно з комісією УГКЦ для 
сприяння єдності між християнами. 



Захід розпочався молебнем, у якому взяли участь представники Римо-Католицької, 
Вірменської Апостольської, Автокефальної Православної, Греко-Католицької Церков та 
Церкви Християн Віри Євангельської. 
Як зазначив духівник УКУ о. Ігор Пецюх: 
«Тільки через покаяння можемо в дійсності 
ламати цю стіну, яка нас розділяє. Як би 
песимістично, так по-людськи не виглядала 
перспектива єдності церков, Господи, не дай 
остинути нашій надії, не дай нам 
розчаруватися у чергових зусиллях, дай нам 
силу робити хоч маленькі кроки назустріч 
один одному і таким маленьким кроком буде 
наша молитва, яку зараз будемо 
промовляти». Це молитва «Отче Наш», яку 
учасники молебню промовили, тримаючись 
за руки і цим символізували єдність 
християн. 
Після молитви гостей привітали студенти Інституту екуменічних студій, які виконали 
пантоміму «Вогонь» (за оповіданням італійського автора Бруно Ферреро). 
Цікавим є той факт, що на стінах каплиці, у якій відбувався молебень, окрім греко-
католицьких святих, є зображені святі Православної, Римо-Католицької та Вірменської 
Апостольської Церкви.  
 
Своїми думками щодо справи єдності та необхідності спільної молитви поділилися 
представники кількох конфесій: 
 
«Колись ніхто не міг помріяти, що різні конфесії можуть разом стояти і молитися. Пройде 
час і єдність буде і буде спільна Євхаристія. Ми маємо самі зрозуміти, що Церква 
насправді єдина, всі вірні єдині, всі християни єдині, бо ми всі віримо в Ісуса Христа і 
наша свята книга – Біблія», – настоятель Вірменської Апостольської Церкви у Львові 
о. Тадеос Геворгян.  
«Єдність є християнським ідеалом, це не є чимось надособливим, це норма, бо Христос 
один, Бог один. Ми християни з огляду на свої традиції по-різному дивимося на одного й 
того самого Христа… В силу помісності багатьох Церков ми все-таки повинні себе 
відчувати християнами однієї церкви. А молитва за єдність християн допомагає здолати 
поділи», – золочівський декан Української Автокефальної Православної Церкви о. 
Василь Саган.  
«Другий Ватиканський собор говорить про єдність у різноманітності, бо  всі люди різні, 
так само в екуменізмі маємо становити єдність, не втрачаючи своє різноманітності», – 
префект римо-католицької семінарії Кшиштоф Шебля.  
 
Фотогалерея 
Відео з події 
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novini-institutu/2012/01/25/2376 
 
Школярі Львівщини отримали новий підручник з основ християнської 

етики 
 
З ініціативи Інституту екуменічних студій УКУ, за підтримки Місіонерської 
допомогової організації «Kerk in Actie» (Голландія) видано підручник з предмета 
«Основи християнської етики» для учнів третього класу загальноосвітніх шкіл 
«Прагну творити добро».  



Автором навчального посібника є викладач Українського 
католицького університету – Галина Добош. Видало у світ книгу 
Держане підприємство «Всеукраїнське спеціалізоване 
видавництво “Світ”». 
Це третій підручник з основ християнської етики, роботу над 
яким координує Інститут екуменічних студій. Посібник 
рекомендувало Міністерство освіти і науки, молоді та спорту 
України.  
Тематикою видання висвітлено питання покликання людини. 
Автор розглядає сутність людини, свободу волі, її призначення у 
цьому світі та настанови, які допомагають реалізовувати себе – 
Заповіді Божі, а також пояснює значення наставників, батьків 
для кожного з нас.  

Нагадаємо, що з 2010 року Інститут екуменічних студій ініціював роботу з написання та 
друку підручників з основ християнської етики. Ідея втілена завдяки співпраці з Комісією 
з питань викладання християнської етики та виховання, яка протягом багатьох років 
працює при Управлінні освіти та науки Львівської облдержадміністрації. До написання 
підручників інститут залучає авторів, консультантів, освітян, науковців та священиків 
різних конфесій.  
 
Довідка:  
Перший підручник з циклу навчально-методичної літератури з християнської етики, над 
якою розпочав роботу ІЕС видано у листопаді 2010 року. Це книга Галини Добош «Живу і 
навчаюсь у родині», навчальний посібник для 2 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів, видавництва “Світ”.  
Наприкінці минулого року опублікований другий підручник: «Основи християнської 
етики» для учнів 8-х класів видавництва «Світ». Книгу підготувала Г. Сохань у 
співавторстві з Ігорем Гусаковим. 
 
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novini-institutu/2012/02/02/2427 
 

Другий випуск студентів сертифікатної програми «Медико-
психологічний та соціальний супровід осіб з особливими потребами» 

 
8 лютого відбулися випускні урочистості з нагоди завершення навчання студентів на 
сертифікатній програмі Інституту екуменічних студій.  

Програма «Медико-психологічний та соціальний 
супровід осіб з особливими потребами» дуже 
унікальна. Подібна програма є тільки у Франції. В 
інших країнах є формації для асистентів «Ляршу», 
але унікальність цієї програми в тому, що вона 
відкрита для всіх охочих. 
Почесним гостем заходу була Мішель Дормаль, 
директор навчальної програми для асистентів 
французького відділення Міжнародної федерації 
«Лярш», координатор та супервізор сертифікатної 
програми «Медико-психологічний та соціальний 
супровід осіб з особливими потребами» в Україні 

від МФ «Лярш». 
«Я вважаю, що разом ми побудуємо новий світ, де всі будемо схожі один на одного і 
зламаємо стіну нерозуміння між тими, хто є неповносправний і хто не є 
неповносправний», – висловила сподівання Мішель Дормаль. 



Слово від випускників отримала Юлія Бойко. 
Вона наголосила на тому, що кожен зі студентів 
отримав набагато більше ніж очікував. 
Випускники також передали своїм наступникам 
червоні окуляри як «символ доброзичливості і 
мудрості у стосунках з людьми». 
Під час заходу відбувся показ фільму про 
навчання та студентське життя на сертифікатній 
програмі Інституту екуменічних студій. 
Урочистості завершили випускники пантомімою 
про відкритість та переміну. 
 
Фотогалерея 
Перегляд фільму 
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novini-institutu/2012/02/09/2442 

 
На Магістерській програмі екуменічних наук розпочався новий 

навчальний рік 
 
13 лютого відбулося урочисте відкриття нового навчального року на Магістерській 
програмі екуменічних наук (МПЕН) Інституту екуменічних студій УКУ.  
Захід розпочався спільною молитвою. Студентів привітала виконавчий директор 
Інституту екуменічних студій Галина Бохонко, керівник спеціалізації «Журналістика» 

Тарас Лильо та керівник спеціалізації 
«Християнська етика» Галина Сохань, а також 
старшокурсники. 
Новим студентам магістерської програми вручили 
студентські квитки. 
«Два напрями “Журналістика” та “Християнська 
етика” – це дуже вдале поєднання, яке розкриває 
додатковий шанс перед нами і перед тими, хто обрав 
напрям “Журналістика”»,  – зауважив Тарас Лильо та 
побажав студентам, щоб горизонти їхніх знань, 
сподівань, мрій світогляду, ніколи їх не зраджували. 
Випускниця Ірина Гусір порівняла Інститут 

екуменічних студій з крамницею у притчі Бруно Ферреро: «Наш інститут є крамницею, де 
ні не продають, ні не роздають плодів, але дають насіння і кожен, хто зуміє прородити це 
насіння в своїх серцях і у своїй праці, побачить як воно вродить сторицею». 
Гостем урочистостей був о. Мікаель Нуммела, єромонах Фінської Православної Церкви 
Вселенського константинопольського патріархату, директор відділу зв’язків з 
громадськістю культурного центру «Софія» м. Гельсінкі, Фінляндія. 
 
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novini-institutu/2012/02/13/2488 
 
В Українському католицькому університеті відбулося 2-ге засідання 

Національної мережі ЕСТ 
 
17 лютого відбулося 2-ге засідання Національної мережі Екуменічного соціального 
тижня (ЕСТ), мета якої – об’єднати соціальні та доброчинні організації, Церкви, 
університети, молодіжні асоціації, філантропічні фундації, сектор бізнесу, а також 
державні інституції (мерія, обласна адміністрація та інші) навколо пропозицій, що 



можуть отримати широке схвалення та сприяють розвитку громадянського 
суспільства в Україні.  
Участь у зустрічі взяли: Галина Бохонко, виконавчий директор 
Інституту екуменічних студій УКУ, Ірина Кітура, координатор 
ЕСТ, Олександр Максимчук, Президент Асоціації благодійників 
України (м. Київ), Орест Микита, експерт Департаменту наукових 
та освітніх програм, МБФ «Україна 3000» (м. Київ), Катерина 
Клюзко, керівник проекту Молодіжна ініціатива «Серце в 
долоньках» (м. Київ), о. Василь Колодчин, директор БФ «Карітас 
Одеса УГКЦ» (м. Одеса), Алла Сорока, викладач Християнського 
гуманітарно-економічного відкритого університету, тренер проекту 

«Альтернатива насиллю» (м. Одеса), Олена Данчук, голова Дніпропетровської міської 
громадської організації допомоги в медико-соціальній реабілітації дітей-інвалідів «Воля» 
(м. Дніпропетровськ), Сергій Ладонкін, завідувач лабораторії у Національному 
університеті ім. О. Гончара, Інститут економіки, кафедра інформаційних технологій (м. 
Дніпропетровськ).  
Під час засідання відбулася презентація концепції розвитку Національної мережі, 
учасники обговорили співпрацю на майбутнє та визначили часові межі проведення 
інформаційних днів у Києві, Одесі та Дніпропетровську. 
 
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novini-institutu/2012/02/21/2528 
 

Презентація Екуменічного соціального тижня в Одесі 
 
17 березня у м. Одеса відбулася презентація Екуменічного соціального тижня, 
проекту Інституту екуменічних студій Українського католицького університету. 

Захід відбувся у межах «Соціального БарКемпу «Со-
действие» у Християнському гуманітарно-
економічному відкритому університеті.  
Координатор проекту Екуменічного соціального тижня 
(ЕСТ) Ірина Кітура презентувала роботу форуму, 
розповіла про п’ятирічний розвиток ЕСТ, напрацювання і 
результати тижнів – такі, як законопроект «Відсоткова 
філантропія» та резолюції з пропозиціями до влади і 
громадських організацій. 
Розглянули актуальні питання інклюзивної освіти, 
соціального підприємництва (підприємницька діяльність 

спрямована на інновативну, суттєву та позитивну зміну в суспільстві), соціально 
відповідального бізнесу тощо. 
Учасниками заходу стало понад 60 представників громадських організацій Одеси. 
 
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novini-institutu/2012/03/20/2573 
 
 

Інститут екуменічних студій став співорганізатором проекту 
«Благодійник року» 

 
21 березня відбулося вручення нагород переможцям ІІ Львівського обласного 
конкурсу «Благодійник року – Львівщина 2011», який проводять у межах V 
Національного конкурсу «Благодійник року».  



Перемогу у номінації «Благодійна неприбуткова організація» здобула громадська 
організація «Оселя». Благодійником року став Петро Писарчук, а як благодійне 
підприємство першість здобула компанія «SoftServe». 

Спеціальні призи «Львів соціальний» отримали: 
аквапарк «Пляж» – як соціально орієнтоване 
підприємство та «Аукціон Надій» – проект, 
спрямований на створення Центру соціокультурної 
реабілітації незрячих. 
Оцінювали ініціативи подані учасниками 15 членів 
журі, серед яких: представники ЗМІ, влади та 
громадських організацій.  
Як зазначила виконавчий директор ІЕС Галина 
Бохонко: «Україна посідає 105 місце у рейтингу 
благодійності, а завдяки таким людям, які є тут, ми 

обов’язково потрапимо у двадцятку». 
Співорганізатором конкурсу виступив Інститут екуменічних студій УКУ.  
 
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novini-institutu/2012/03/22/2576 
 

 
29 березня 2012 року в межах Днів Львова у місті Запоріжжі відбувся круглий стіл 
«Міжсекторальне партнерство задля вирішення 
потреб місцевих громад». Мета заходу – обмін 
досвідом щодо розвитку міжсекторального 
партнерства.  
У заході взяли участь представники: громадських 
організацій, бізнесу, міської й обласної влади та ЗМІ. 
Модерували круглий стіл: Наталія Селюкова, 
директор NGO «УкрПростір», м. Запоріжжя та 
Галина Бохонко, виконавчий директор Інституту 
екуменічних студій, УКУ, м. Львів. 
Під час заходу презентували місцевий досвід 
співпраці між владою, громадськими організаціями, 
церквою, навчальними закладами, бізнесом. Так Василь Косів, заступник міського голови 
м. Львова з гуманітарних питань наголосив, що «лише завдяки платформі – Форуму 
соціальних інвестицій, що проводився під час Екуменічного соціального тижня ми змогли 
налагодити співпрацю між громадськими організаціями та бізнесом. Маємо гарний 

приклад ЕСТ, який закликає до дискусії. Важливим є 
те, що організатори залучили церкви та почали 
заторкувати глибші теми, наприклад зміни у 
законодавстві». 
На круглому столі відбулася презентація теми 5-го 
ЕСТ «Майбутнє демократії в Україні», який 
відбудеться восени 2012 року. «Ми хочемо поширити 
наш досвід, щоб в майбутньому запровадити 
екуменічні соціальні дні в інших містах України, щоб 
разом працювати для кращого результату. 
Екуменічний соціальний тиждень – це певний 
майданчик, який ми робимо спільно з громадськими 

Інститут екуменічних студій закликав запровадити екуменічні соціальні 
дні у Запоріжжі 



організаціями і для них», – зазначила координатор проекту ЕСТ Ірина Кітура. 
Про впровадження соціального замовлення у м. Запоріжжя розповіла Наталія Заболотна, 
представник ГО «Народний захист», а Інна Беляєва, заступник директора ЗОГО 
«Флоренс» представила міжсекторальне партнерство з державними і освітніми закладами 
та підняла питання інклюзивної освіти у м. Запоріжжя.  
Автор законопроекту Наталія Алєксеєва ознайомила із законопроектом «Відсоткова 
філантропія», що розроблений під час 2-го Екуменічного соціального тижня. Круглий стіл 
проведено з ініціативи Інституту екуменічних студій Українського католицького 
університету в межах проекту «Екуменічний соціальний тиждень» за підтримки 
Львівської міської ради та Громадської організації «УкрПростір», м. Запоріжжя. 
 
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novini-institutu/2012/04/04/2578 
 

ІЕС організував круглий стіл у Дніпропетровську 
 
30 березня 2012 року в межах Днів Львова у місті Дніпропетровськ відбувся круглий 
стіл «Міжсекторальне партнерство задля 
вирішення потреб місцевих громад».  
Мета заходу – налагодження співпраці з 
громадськими організаціями Дніпропетровська для 
організації екуменічних соціальних днів. 
Модерували круглий стіл: Олена Данчук, голова 
Дніпропетровської міської громадської організації 
допомоги в медико-соціальній реабілітації дітей 
інвалідів «Воля» та Галина Бохонко, виконавчий 
директор Інституту екуменічних студій УКУ, м. 
Львів. 
У круглому столі взяли участь представники: 
громадських організацій, бізнесу, міської та обласної влади, духовенства, а також освітяни 
та ЗМІ. А зокрема: Василь Косів, заступник міського голови м. Львова з гуманітарних 
питань презентував роботу міста у соціальній сфері, депутат Дніпропетровської обласної 
ради Владислав Романов закликав організації виступити єдиним громадянським 
фронтом у міжсекторальному партнерстві. Про міжсекторальну співпрацю у 
Дніпропетровську розповів Володимир Михайлишин, Начальник управління внутрішньої 
політики Дніпропетровської міської ради. 
Під час заходу відбулася презентація теми 5-го ЕСТ «Майбутнє демократії в Україні». 

«Ми хочемо поширити наш досвід в інших містах 
України і шукаємо партнерів, щоб спільно 
працювати для покращення і розвитку соціальної 
сфери», – зазначила координатор проекту ЕСТ 
Ірина Кітура. 
Презентували також законопроект «Відсоткова 
філантропія», який організатори розробили після 2-
го Екуменічного соціального тижня. «Ми вирішили 
взяти за основу досвід Східної Європи, щоб 
запровадити механізм благодійництва в Україні. 
Він допоможе громадським організаціям отримати 
кошти безпосередньо від фізичних осіб», – 

зазначила автор законопроекту Наталія Алєксеєва, оскільки «Цілі у всіх різні і кожен із 
секторів має свої засоби для їх досягнення». 



Благословив проект ЕСТ у Львові о. Василь, представник УПЦ (КП) Дніпропетровської 
єпархії: «Це дуже важливо, що ви здійснили проект соціального служіння на базі Церкви. 
Коли суспільство в єдності, то хочеться творити добро, бо це Божа справа». 
Круглий стіл проведено з ініціативи Інституту екуменічних студій Українського 
католицького університету в межах проекту «Екуменічний соціальний тиждень» за 
підтримки Львівської міської ради та Громадської організації «Воля», м. Дніпропетровськ. 
 
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novini-institutu/2012/04/04/2579 
 
Великопосні реколекції студентів Магістерської програми екуменічних 

наук 
 
Перед Великоднем студенти Магістерської програми Інституту екуменічних студій 
побували на уже традиційних для цього часу та й для всієї спільноти УКУ 
великопосних реколекціях.  
Традиційність, однак, була порушена зміною місця проведення реколекцій. Цієї весни 
студенти-екуменісти, працівники та випускники духовно відновлювалися у одному з 

корпусів Львівської духовної семінарії Святого Духа, 
що знаходиться у смт. Рудно поблизу Львова. 
З 30 березня по 1 квітня молоді люди перебували в 
молитві та спокої і  готувались так до світлого 
Воскресіння Христового. 
Передпасхальні реколекції провів духівник УКУ о. 
Ігор Пецюх, а також, на запрошення ІЕС, одну з наук 
мав о. Василь Луцишин (УАПЦ), голова Українського 
біблійного товариства. 
о. Василь під час виступу розповів про історію та 
сучасний стан перекладу Біблії українською мовою. 

Загалом за весь час реколекцій молодь мала добру нагоду ознайомитися з історією 
виникнення свята Пасхи, зрозуміти єврейські витоки та присутність первинних традицій 
під час сучасного святкування Великодня. 
Цьогорічні передпасхальні реколекції в смт. Рудно стали ще одним свідченням того, що 
людям, зокрема молоді, корисно час від часу призупинитися і зануритися у богословські 
роздуми для того, аби краще зрозуміти суть християнства і власного покликання. 
 
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novini-institutu/2012/04/19/2642 
 
Керівник проектів та програм ІЕС УКУ Павло Смицнюк провів семінар 

у Братиславі 
 
Від 27 березня до 2 квітня 2012 р. в Братиславі 
відбувалася міжнародна конференція «Винен чи 
не винен?», яку організувала Всесвітня 
студентська християнська федерація.  
Викладачі і студенти з Католицької, Православної, 
Англіканської та Протестантських Церков Європи 
зібралися в столиці Словаччини для того, щоб 
дослідити питання вини, особистого і суспільного 
гріха, легальності та християнської етики в 
контексті сучасної фінансової кризи, екологічних 
проблем та нових моральних дилем сьогодення. 



Учасникам конференції були запропоновані лекції, семінари та тематичні лабораторії. 
Вони мали також змогу відвідати Архів музею національної пам’яті Словацької 
Республіки та єврейського кладовища в Братиславі та ін. 
УКУ на конференції представляв керівник проектів та програм Інституту екуменічних 
студій та викладач кафедри богослов’я Павло Смицнюк, який провів семінар на тему 
зв’язку між почуттям вини і сорому. Після огляду питання з різних поглядів – біблійного, 
богословського, філософського, психологічного – учасники семінару обговорили 
позитивні й негативні функції сорому для особи та суспільства, постаралися оцінити це 
почуття, враховуючи засади християнської моралі. 
 
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novini-institutu/2012/04/26/2680 
 

 
16–17 травня у Львові перебувала група французьких прочан із Марселя. Прибувши 
до Києва, вони розпочали відвідання українських святинь із Києво-Печерської 
Лаври, далі їхній шлях проліг містами: Чернігів, Умань, Кам’янець-Подільський, 
Хотин, Почаїв та Львів.  

У Львові прочан із Франції зустріли працівники 
Інституту екуменічних студій Тарас Дмитрик та 
Павло Смицнюк. Біля пам’ятника Данилові 
Галицькому Тарас Дмитрик розпочав «екуменічну 
екскурсію» для французьких гостей: вулицею 
Галицькою до римо- католицької катедри 
Небовзяття  Найсвятішої Діви Марії, далі площею 
Ринок та вулицею Руською до православної 
Успенської ставропігійної церкви, а на завершення 
площею Ставропігійською та вулицею 
Вірменською – до вірменського катедрального 

собору Успення Пресвятої Богородиці.  
Після відвідин трьох найголовніших храмів старого Львова французькі прочани піднялися 
на Високий Замок, звідки оглянули панораму міста. Дорогою до Покровського монастиря 
сестер-студиток, де пополудні відбулася конференція, прочани оглянули костел Івана 
Хрестителя, збудований для дружини Лева Даниловича королеви Бони та княжу 
православну церкву Святого Миколая.  
Конференцію у монастирі сестер-студиток провели Павло Смицнюк та Тарас Дмитрик, де 
розповіли про релігійну ситуацію та екуменічні перспективи в Україні. 
 
Круглий стіл «Партнерство влади і громадських організацій на благо 

громади міст» 
22 травня в межах проекту «Американський досвід територіального управління та 
сталого місцевого розвитку для України» відбувся круглий стіл «Партнерство влади 
і громадських організацій на благо громади міст».  
Метою зустрічі був обмін досвідом та технологіями партнерства, що ефективно 
реалізовуються у США та Україні. Під час круглого столу представлено досвід співпраці 
міст США з громадськими організаціями, презентовано співпрацю місцевої влади Львова 
та неприбуткових організацій. 
Ігор Лукашевський, начальник відділу громадського партнерства Львівської міської ради, 
поділився досвідом проведення конкурсу соціально-культурних проектів і, для прикладу, 
розповів про організацію «Дзвін», яка запропонувала проект допомоги дітям з вадами 
слуху. 

Працівники ІЕС провели «екуменічну екскурсію» для гостей з Марселя 



Почесними гостями заходу були: Дейв Вільямс, 
директор з питань Штатних і Федеральних відносин 
Асоціації міст штату Вашингтон (м. Сіетл, штат 
Вашингтон), Пол Стюарт, заступник директора 
(мера) з питань міського планування (м. Кіркленд, 
штат Вашингтон), Марк Бєрнекі, Голова міської 
адміністрації (м. Декалб, штат Іллінойз), Марсія 
Джонсон Бланко, співдиректор проекту «Виборчі 
права» у Комітеті юристів за громадянські права 
згідно з законом (м. Вашингтон). 
Дейв Вільямс представив Асоціацію міст штату 
Вашингтон, співпрацю з університетами, громадськими організаціями, освітянами. А 
Марк Бєрнекі розповів про громадський транспорт для осіб похилого віку, притулки для 
безхатченків, які створені в їхньому місті Декалб. І все це завдяки співпраці місцевої 
влади з громадськими організаціями. 
Виступ кожного доповідача супроводжувався жвавою дискусією. Такий обмін досвідом 
був пізнавальним та корисним для учасників заходу. 
Організаторами круглого столу були: управління «Секретаріат ради» Львівської міської 
ради, Інститут екуменічних студій Українського католицького університету та фонд 
«Демократія і право». 
 
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novini-institutu/2012/05/23/2731 
 

Гостьові лекції Андрія Владленовича Данілова 
 
21–25 травня Інститут екуменічних студій 
відвідав Андрій Владленович Данілов, завідувач 
кафедри релігієзнавства Інституту теології імені 
святих Мефодія і Кирила Білоруського державного 
університету, кандидат богослов’я, доктор 
філософії Регенсбургського університету. Він 
прочитав курс гостьових лекцій для студентів 
Магістерської програми екуменічних наук. Назва 
курсу «Актуальні проблеми міжрелігійного 
діалогу». Основні теми, які заторкував лектор, – це 
міжрелігійний діалог у посткомуністичному регіоні, 
діалоги з юдеями та мусульманами, а також релігія та культура.  
 

 
Круглий стіл «Міжсекторальне партнерство як чинник розвитку 

громад: європейський досвід» 
 
25 травня 2012 року в Київському міському будинку вчителя відбувся круглий стіл 
«Міжсекторальне партнерство як чинник розвитку громад: європейський досвід». 
Захід організував Інститут екуменічних студій Українського католицького 
університету в межах проекту «Екуменічний соціальний тиждень» за підтримки 
Асоціації благодійників України та МІ «Серце в долоньках» (м. Київ). 
У круглому столі взяли участь представники громадських і благодійних організацій з 
Києва та Львова, зокрема  фондів «Планета взаємодопомоги», Покрови Пресвятої 
Богородиці, «Карітас України», організацій «Дитина з майбутнім», «Вікімедіа Україна». 
Модераторами заходу були виконавчий директор Інституту екуменічних студій УКУ 
Галина Бохонко і Президент Асоціації благодійників України Олександр Максимчук. 



Доповідачі представили місцевий досвід 
співпраці між владою, громадськими 
організаціями, Церквою, навчальними 
закладами, бізнесом, розглянули 
благодійність та волонтерство як шлях до 
становлення нового громадянського 
суспільства. Учасники круглого столу 
погодилися, що потрібно створити 
середовище для конструктивної співпраці та 
обміну досвідом між владою та громадським 
сектором, бізнесом, церковними спільнотами 
тощо.  
На круглому столі також запропонували розвивати мережу екуменічних соціальних 
тижнів в Україні задля обміну досвідом, об’єднання зусиль представників різних секторів 
задля вирішення спільних соціальних потреб, підсилення міжсекторального партнерства. 
Учасники круглого столу вирішили, зокрема об’єднати зусилля у поширенні досвіду 
міжсекторального партнерства в межах проекту «Екуменічний соціальний тиждень», 
підтримати проект «Відсоткова філантропія», проводити подібні круглі столи упродовж 
року із залученням міжнародних та українських фахівців, які задіяні у сферах розвитку 
громадянського суспільства, благодійництва тощо. 
 

Створена група для підтримки та просування законопроекту  
«Відсоткова філантропія» 

У межах Національної мережі екуменічних соціальних тижнів проведено Інфо-дні в 
Одесі, Запоріжжі, Києві та Дніпропетровську.  

Під час круглих столів на тему 
міжсекторального партнерства представлено 
проект Екуменічного соціального тижня та 
місцевий досвід співпраці між владою, 
громадськими організаціями, Церквою, 
навчальними закладами, бізнесом. Учасники 
мали змогу ознайомитися із законопроектом 
«Відсоткова філантропія», що розроблений під 
час 2-го Екуменічного соціального тижня. 
Водночас відбулася презентація теми 5-го ЕСТ 
«Майбутнє демократії в Україні».  

У результаті цих заходів учасники круглих столів зініціювали створення групи із 
просування проекту відсоткової філантропії.  
 
Львів: Міжнародна наукова конференція про Другий Ватиканський 

собор 
 

З нагоди ювілею – 50-ліття початку Другого 
Ватиканського Собору – в Українському 
католицькому університеті 31 травня 
розпочалася Міжнародна наукова 
конференція «Другий Ватиканський Собор: 
дари Духа – таїна Церкви – свідчення 
людини», яку організував Інститут 
екуменічних студій УКУ спільно з 
Інститутом релігії та суспільства УКУ та 



Інститутом святого Климента Папи УКУ (Рим).  
Основна мета конференції допомогти християнам в Україні зрозуміти і оцінити усю 
значущість рішень Другого Ватиканського Собору для розвитку Христової Церкви та 
східних католицьких Церков зокрема. Адже рішення Собору залишаються особливо 
актуальними для нас тому, що впродовж довгого часу прийняті документи, положення, 
дух Собору були недоступними для українців, які перебували під час його проведення у 
підпіллі. 
Конференція розпочалася вступним словом ректора Українського католицького 
університету о. Бориса Ґудзяка, який пригадав історичні та суспільні обставини того 
часу, за яких діяв Другий Ватиканський Собор. За його словами, це був «час потужних, 
глибоких, хвилюючих змін у світовій культурі. Коли вже з’являлося телебачення, коли 
літаки ставали доступними для пересічних людей, коли популярна культура зазнавала 
потрясінь рокової музики, католицька Церква під проводом блаженного Папи Івана ХХІІІ 
у цих місяцях готувалася до першої сесії Другого Ватиканського Собору». 
Про величну, знаменну подію, яка відбулася в історії Католицької церкви та її відгомін на 
теренах України поділився Кир Любомир (Гузар), Верховний Архиєпископ-емерит 
Києво-Галицький УГКЦ. Він закликав учасників духовно скористатися із тієї науки, яку 
Господь дав через Собор. До того ж він висловив прохання: «Собор треба прийняти. Мені 
здається, цього ми ще не зробили». Почесними гостями конференції були: Монс. Томас 
Едвард Ґалліксон, Апостольський нунцій в Україні, Монс. Мєчислав Мокшицький, 
Митрополит Львівський РКЦ в Україні, Кир Мілан (Шашік), Єпископ-ординарій 
Мукачівської греко-католицької єпархії, Кир. Циріл (Васіль) Секретар Конгрегації 

Східних Церков,  Митрофорний 
протопресвітер о. д-р. Іван Дацько, Президент 
Інституту екуменічних студій УКУ та 
Президент товариства для українців-католиків 
«Свята Софія» у Римі. Останній пригадав нам 
стан української єрархії на час проведення 
Собору. «Єдиним носієм України на той час був 
Йосиф Сліпий», оскільки всі інші єрархи на 
території України були знищені. о. Іван 
проаналізував кілька джерел, з яких черпалася 
інформація про роботу Другого Ватиканського 
Собору та актуальних дискусій на ньому і 

наголосив на браку інформації для українців, оскільки «тоді ми не мали жодного 
богословського журналу… Собор застав нас повністю безрадними і непідготовленими». 
На думку доповідача, Другий Ватиканський Собор поклав початок новітньому 
екуменічному руху: «Християни почали говорити в атмосфері взаємного розуміння та 
пошани». 
Ще один доповідач Віктор Єленський, Президент Української асоціації релігійної 
свободи  акцентував увагу на реформах, які передбачав Собор: «Революцію, яку здійснив 
Собор, для дуже багатьох була несподіваною. Курія давно вже не виглядала такою 
сильною, як вона була у 1962 році. Ані консерватори, ані модерністи не очікували, що 
Собор затягнеться надовго і передбачали, що він буде лише ставити печатки на уже давно 
підготовлені рішення». 
 Учасники конференції мали нагоду поставити запитання, а також поділитися власними 
думками щодо Другого Ватиканського собору. 
Завершився перший день конференції плідною дискусією щодо нашої готовності 
осмислити і сприйняти сміливі рішення Другого Ватиканського Собору. Упродовж двох 
таких днів учасники працювали у секціях: богословській, екуменічно-еклезіологічній та 
суспільно-історичній. 
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novini-institutu/2012/06/01/2735 



«Соборовий декрет “Sacrosanctum Concilium” пригадує нам Таїнство 
Христа, що втілюється у природі Церкви»,   – преосвящений владика 

Кир Гліб (Лончина) 
 
1 червня 2012 року в приміщенні Українського католицького університету 
продовжила роботу конференція «Другий Ватиканський Собор: дари Духа – таїна 
Церкви – свідчення людини». Обговорення тем цього дня було розподілено на секції: 
богословську, екуменічно-еклезіологічну та суспільно-історичну.  
На богословській секції доповідачами були: Кир Гліб (Лончина), Апостольський екзарх 
для українців візантійського обряду у Великобританії (Лондон), п. Михайло Петрович, 

кафедра богослов’я УКУ, диякон Василь 
Рудейко, кафедрa богослов’я УКУ, о. Петро 
Ґаладза, Інститут східнохристиянських студій 
ім. Митрополита Андрея Шептицького 
(Оттава), п. Юрій Табак, незалежний 
дослідник з Москви, п. Юрій Підлісний, 
Інститут родини та подружнього життя УКУ, 
о. Андрій Олійник, кафедра богослов’я УКУ, 
о. Євген Станішевський, кафедра богослов’я 
УКУ та диякон Олег Кіндій, кафедра 
богослов’я УКУ. 
Так, Преосвящений владика Кир Гліб 

(Лончина), розповів про конституцію «Sacrosanctum Concilium». Головними пріоритетами 
у цьому документі, на його думку, це розгляд питань щодо мови на богослуженні, 
співслужіння, Причастя, реформа Часослова, Служебника і Требника. «Соборовий декрет 
«Sacrosanctum Concilium» пригадує нам Таїнство Христа, що втілюється у природі 
Церкви», – сказав він. Розповідаючи про основні частини цього соборового декрету, він 
зазначив, що через Таїнства спасається людський рід, адже через них обертається все 
літургійне життя.  
Незалежний дослідник з Москви, п. Юрій Табак, розповів про основні аспекти сучасного 
юдейсько-християнського діалогу і наголосив, що для будь-якого віровизнання головною 
базовою основою є Святе Передання. Доповідь «Роль і місія мирян у документах Другого 
Ватиканського Собору» представив Юрій Підлісний. На його думку, основною місією 
мирян згідно з вченням Собору є змінювати світ, оновлювати дочасні речі, а це можливо 
лише, якщо євангельські Блаженства сприймати передовсім крізь власне життя.  
Учасниками екуменічно-еклезіологічної секції були: архим. Кирило Говорун (УПЦ МП), 
Павло Смицнюк, Інститут екуменічних студій УКУ, Елла Бистрицька, кафедра стародавньої та 
середньовічної історії, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, о. 
Андрій Онуферко, Інститут східнохристиянських наук ім. Митрополита Андрея Шептицького 
(Оттава), Вікторія Любащенко, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ (Львів), о. 
Юрій Саквук, кафедра богослов’я УКУ, Тарас Курилець, Інститут екуменічних студій УКУ, о. 
Михайло Димид, кафедра богослов’я УКУ, о. Мирон Бендик, Дрогобицька духовна семінарія ім. 
блаж. свмч. Северина, Якима та Віталія та Анатолій Бабинський, часопис «Патріярхат». 

Архим. Кирило Говорун окреслив три нагальні проблеми еклезіології ХХ століття, 
які певною мірою актуальні й сьогодні: межі Церкви, коли вірні однієї церкви 
потрапляють в інше конфесійне середовище і виявляють, що там також є ознаки 
християнської ідентичності, традиційні уявлення про межі Церкви руйнуються, і виникає 
питання, а де ж межі істинної Церкви; першість у Церкві, зокрема у православному світі 
протистояння Московського та Константинопольського Патріархатів; розвиток церковної 
ідентичності. Архимандрит також відзначив, що греко-католики завжди на боці 
православ’я у католицько-правосланому діалозі та висловив захоплення свободою, з якою 
вони висловлюють свої погляди. 



Керівник проектів та програм ІЕС УКУ Павло Смицнюк у доповіді розповів про 
вплив православної еклезіології, зокрема російських богословів Миколи Афанасьєва та 
Олександра Шмемана, на вчення Собору. За його словами у діях Собору часто згадуються 
твори Афанасьєва, а Шмеман був присутній на Соборі як спостерігач.  

о. Андрій Онуферко (Інститут східно-християнських наук ім. Митрополита Андрея 
Шептицького в Оттаві) наголосив: «Собор визнав, що Святий Дух може діяти також і 
серед некатоликів. Було започатковане поняття духовного екуменізму, тобто молитви 
християн за єдність, як спільної, так і в межах своїх спільнот чи особистої. Ще до Собору 
папа Іван ХХІІІ заснував Папську Раду зі сприяння християнської єдності, першим 
головою, якої став кардинал Августин Беа. 
Завданнями Ради стали і залишаються 
сприяння розвитку екуменічного мислення в 
самій Католицькій Церкві та налагодження 
богословських діалогів з іншими 
християнськими церквами». Було також 
розглянено протестантські погляди на Другий 
Ватиканський Собор. За словами п. Вікторії 
Любащенко, Інститут українознавства ім. І. 
Крип’якевича НАНУ, зміни, які приніс зі 
собою Другий Ватиканський Собор були 
позитивно сприйняті більшістю 
протестантських церков. Однак шлях примирення є важким, часто супроводжується 
певними побоюваннями з боку учасників діалогу. «Католики і протестанти визнали, що 
через п’ять століть після розколу вони зовсім не знають один одного, і через це, власне, 
існують різні упередження й стереотипи. Тому «Декрет про екуменізм» закликає до 
взаємоповаги і пізнання»,  – зазначила доповідачка. 

Суспільно-історична секція відбувалася в особливий спосіб,  адже присутнім на ній 
був свідок і учасник Другого Ватиканського Собору Кир. Андрій (Сапеляк), СДБ, 
Єпископа-емерита УГКЦ. У 1962 році Владика Андрій був очевидцем Другого 
Ватиканського Собору. За словами Владики, на Собор запросили 15 українських 
єпископів, де кожен мав окремо говорити про свою єпархію, а не Українську церкву 
загалом. Відтворюючи клімат Собору, владика зазначив, що не можна було нічого 
говорити проти комунізму, російського патріархату. Особливу увагу також звертає на 
переміну стосовно українських владик, коли на другу сесію Собору приїхав Йосип 
Сліпий. «Українська церква зачала Собор прикро, бо її дуже ігнорували. Коли приїхав 
наш Йосип Сліпий відбулася опінія. Отці мали інший погляд на нашу церкву. Тоді 
Українська церква почала домінувати через нашого Блаженнішого Йосипа Сліпого». Вл. 
Андрій зазначив і те, як з повагою, пошаною сприймали українського патріарха на Соборі. 
Підкреслив унікальність цієї людини, на прикладі того, що патріархат після 18 років 
ізоляції у Сибірі зміг відчути ті виклики, які на той час постали перед церквою, та 
наголосив на історичній події, коли Йосип Сліпий виступив із проханням про надання 
нашій Церкві статусу патріархату. 

  «Участь єпископів УГКЦ у роботі Другого Ватиканського Собору у світлі 
щоденників митрополита Максима Германюка», – такою була тема доповіді  Ярослава 
Скіри із Торонтської школи богослов’я. Він  представив учасникам конференції основні 
думки М. Германюка щодо подій, пов’язаних із роботою Собору, які містили 
розчарування. А саме прагнення, щоб Собор більше відобразив традиції християнського 
Сходу. Серед владик відбувалася дискусія щодо присутності російських представників на 
Соборі. «М. Герменюк та інші українські єпископи були дуже стурбовані Східною 
політикою Ватикану, тобто «остполітикою». Вони думали, що ця політика має привести 
до засудження комунізму.  



Про Українську церкву на території України у час діяльності Другого 
Ватиканського Собору розповів о. Андрій 
Михайленко, Інститут історії церкви 
УКУ в виступі «Другий Ватиканський 
Собор і греко-католицьке підпілля в 
Україні». Головні акценти доповіді 
стосувалися основних джерел інформації, 
із яких українські священики довідувалися 
про рішення Собору й надії та 
розчарування українців. Тривала також 
дискусія щодо обрядово-літургійних змін, 
серед яких першочергово обговорювали 
питання про вживання терміна 

«православний».  
Підсумовуючи, доповідач зазначив: «Насправді існував брак інформації про Собор. 

Кожне із переглянених інтерв’ю не згадує поіменно жодного документа Собору та не 
характеризує його змісту». 

Людмила Филипович, відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ; 
Центр релігійної інформації та свободи Української асоціації релігієзнавців у 
доповіді «Другий Ватиканський Собор про діалог як стратегію міжрелігійних відносин» 
провела паралель між баченням діалогу у 1962 році та його практичним втіленням, а 
також сучасним виміром. «Позицію церкви щодо взаємодії різних культур, релігій явно 
виписав Другий Ватиканський Собор, значення якого у заохоченні католиків і не 
католиків до розвитку міжрелігійного діалогу важко переоцінити. Переосмислено 
ставлення католиків до християнських релігій як неістинних і неспасенних». Аналізуючи 
вплив Собору на подальші десятиліття у екуменічному руслі, авторка навела думки 
Блаженного Івана Павла ІІ. 

 
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novini-institutu/2012/06/06/2736 

 
Другий Ватиканський Собор: пожинаючи плоди сьогодні 

 
Духовний центр Галичини, Львів, став містом, у якому тема Другого 

Ватиканського Собору була надактуальною три дні в Українському католицькому 
університеті. Конференція «Другий Ватиканський Собор: дари Духа – таїна Церкви – 
свідчення людини» стала своєрідним втіленням плодів Собору, адже мала чітко виражені 

екуменічні та міжнародні особливості. 
Доповідачами, гостями та слухачами були 
представники різних національностей та 
конфесійних належностей.  

Наприкінці конференції завершальне 
слово мали о. Борис Гудзяк та Мирослав 
Маринович, які обоє наголосили на тому, що 
плоди собору мають продовжуватися і нині. 
Отець Борис особливий наголос зробив саме на 
духовному вимірі собору, який займається 
фундаментальною динамікою нашого життя і 

Церкви загалом. Також своєрідним викликом і завданням для всіх має бути готовність до 
наступного подібного чи навіть ще більшого собору.  

Мирослав Маринович наостанок закликав всіх зрозуміти, що ж таке Церква: 
інституція чи духовна необхідність – з  усвідомлення цього й починається особиста участь 



кожного в житті Церкви. «Ми, організатори, заготовили дрова, а тепер ви, учасники, 
запалили вогонь, який горів три дні». 

 
 

У Львові стартує ІІІ Всеукраїнський конкурс «Репортери надії в 
Україні» 

 
6 червня в Україні оголошено IІI Всеукраїнський конкурс «Репортери надії в 
Україні». Це конкурс на кращу статтю, репортаж або програму, яка є «інформацією-
носієм рішень», тобто представляє важливі питання сучасного суспільства і дає на 
них конкретні відповіді та показує способи вирішення проблем.  
Організатор конкурсу – Інститут екуменічних студій Українського католицького 

університету за підтримки французької 
асоціації «Репортери надії». Конкурс 
створений на зразок подібного проекту у 
Франції (www.reportersdespoirs.ua), а 
відбувається в Україні втретє. 
Для участі в конкурсі приймаються 
матеріали, що містять «інформацію-носій 
рішень» та опубліковані, озвучені, показані у 
будь-яких українських засобах масової 
інформації (українською або російською 
мовою), а також розміщені в електронних 
ЗМІ в період від 6 червня 2012 року до 7 
червня 2013 року. 

Визначення найкращих робіт відбуватиметься у чотирьох номінаціях: «Суспільство», 
«Економіка», «Культура», «Релігія». 
Матеріали на конкурс приймаються до 7 червня 2013 року.  
Нагородження переможців відбудеться одразу після їх оголошення членами журі (під час 
VI Екуменічного соціального тижня у жовтні 2013 року). 
Детальна інформація про умови конкурсу на сайті Інституту екуменічних студій: 
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/reportery 
 
 

5-й випуск студентів Магістерської програми екуменічних наук 
 
23 червня в Українському католицькому університеті відбулися випускні 
урочистості.   
Цього дня дипломи отримали випускники 
бакалаврських програм УКУ, Магістерської 
програми екуменічних наук (МПЕН) та 
Львівської духовної семінарії Святого Духа. Це 
вже 5-й випуск студентів МПЕН Інституту 
екуменічних студій. Випускниками спеціалізації 
журналістики стали: Оксана Дубиняк, Надія 
Заблоцька, Катерина Скіцко. Дипломи 
викладачів християнської етики отримали: 
Мирослава Топілко, Лілія Креховецька, Оксана 
Білоус, Ірина Шабля та Юлія Рибак. Ще один диплом отримала перша випускниця 
дистанційної магістерської програми екуменічних наук Ірина Хромець. 
 «Будьте свідками великого Бога і не створюйте собі жодних ідолів», – побажав 
випускникам у привітальному слові ректор УКУ о. д-р Борис Ґудзяк. 



Почесним гостем випускних урочистостей став філософ Чарльз Тейлор, який прибув до 
України на міжнародний семінар «Етика і релігія в сучасному світі». У промові Чарльз 
Тейлор розмірковував над майбутнім демократії та наголосив: «Демократія потребує 
солідарності та справедливого розподілу благ між усіма людьми, але, з іншого боку, вона 
вимагає активної участі усіх учасників цього процесу. Саме це можемо назвати справжнім 
патріотизмом».   
Завершилося свято символічною традицією перекидання китичок та фотосесією. 
 
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novini-institutu/2012/07/03/2761 
 

Заснування спілки випускників МПЕН 
 
27 червня відбулася зустріч випускників Інституту екуменічних студій, зокрема 
Магістерської програми екуменічних наук. Були представники кожного з п’яти 
випусків та теперішні студенти першого та другого курсів.  
Перед початком заходу студенти та гості переглянули фільм про ІЕС. Розпочалася зустріч 
молебнем, який провів науковий співробітник інституту о. Роман Фігас. Привітальне 
слово виголосила виконавчий директор Інституту екуменічних студій Галина Бохонко. 
Потім випускники мали змогу перезнайомитись між собою, оскільки представники 
кожного курсу випуску представилися та відповіли на запитання присутніх. Ось кілька 
коментарів випускників на тему: «Що таке ІЕС?!»: 
«Це була сходинка, яка допомогла мені у 
теперішній роботі», – Марія Кохановська 
(випуск 2008 р.); 
«ІЕС – те середовище, в якому існують 
хороші думки, тому найбільше мені 
подобалось середовище інституту», – 
Світлана Гурняк (випуск 2009 р.); 
«Тут можна було відкрити себе по-новому й 
інших людей по-новому. Це була другорядна 
ціль, яка вийшла згодом на перше місце», – 
Оля Мелимука (випуск 2010 р.). 
На зустрічі висунено ідею створення спілки випускників МПЕН на базі асоціації студентів 
та випускників. Розглянули можливий статут спілки та запропоновані можливі заходи, які 
випускники зможуть разом організувати. Головне – бажання! Мета такого об’єднання: 
«Зближення та налагодження постійного діалогу між випускниками МПЕН різник років, 
підтримка зв’язку з Інститутом екуменічних студій». 
Така спілка дасть можливість випускникам активно брати участь у житті інституту, а 
новим студентам познайомитися зі своїми попередниками, перейняти їхній досвід 
навчання та дізнатися, які перспективи їх очікують. 
 
 

Вийшов 20-й номер інтернет-видання «Духовність» 
 
Інститут екуменічних студій продовжує видавати 
інтернет-видання «Духовність». У червні вийшов у 
світ 20 номер.  
Часопис щомісяця оновлюють і читачі мають змогу 
дізнатися про цікаві події суспільно-релігійного життя 
та почерпнути інформацію про визначні постаті 
України та закордону. 
За даними аналітики, які проводять адміністратори 



сайта, видання відвідують читачі як України, так Росії, Італії, Польщі, Сполучених штатів, 
Канади та ін. 
Видання двомовне: виходить українською та російською мовами з жовтня 2010 року. Від 
того часу проект успішно розвивається, залучає до співпраці нових авторів, а також 
заохочує дописувати студентів-журналістів Магістерської програми екуменічних наук.  
«Духовність» заснував ІЕС УКУ спільно із суспільно-політичною газетою «Високий 
Замок». Усі зацікавлені мають змогу завітати на сторінку «Духовності» і більше 
довідатися про духовне життя України та світу.  
 
 

 

 

Всі, хто бажають стати партнерами та/чи меценатами ІЕС 
та/чи підтримати наших студентів, ставши їхніми 
«хресними батьками» (щорічні витрати на навчання 1 

студента становлять 500 євро), звертайтеся в Інститут 
екуменічних студій.  
 

Інститут екуменічних студій  

Український католицький університет  

вул. Іларіона Свєнціцького, 17 

Львів, 79011, Україна  

Тел.: 032 240 99 44, факс: 032 240 99 50  

ies.ucu@gmail.com  
 

 

 

 

 


