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UK – Декрет про екуменізм. Unitatis redintegratio (Сесія V, 21 листопада 1964) // 
Документи Другого Ватиканського Собору. Львів 2014, c. 128 –144.

За сприяння «Допомога Церкві в Ценральній та Східній Європі» Конференції 
католицьких єпископів США (USCCB Aid the Church in Central and Eastern Europe).
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У 1994 році Джозеф Лоя, OSA, у статті, присвяченій екуменічній ситуації в Східній 
Європі після розпаду СРСР, назвав міжконфесійну ситуацію в Україні «екуменічним 
Чорнобилем», який, за його словами, забруднював «атмосферу міжцерковних взаємин 

1у всьому екуменічному світі» . Така оцінка ситуації спиралася більше на наслідки, а не 
оцінювала причини. Оскільки в корені проблеми лежали роки тоталітарного режиму, 
коли частина релігійних спільнот була позбавлена права легально практикувати свою 
віру, їхнє майно конфісковане, а навчальні заклади ліквідовані. З того часу стосунки 
між християнськими Церквами і спільнотами в Україні зазнали суттєвих змін. Якщо не 
враховувати конфлікт між УПЦ і ПЦУ, то можна стверджувати, що українські Церкви 
перейшли від етапу конфронтації та взаємної недовіри до поступового налагодження 
контактів і стриманого взаємного пізнання. Нинішній стан взаємин між Церквами в 
Україні ще далекий від ідеалу; кожен із учасників міжконфесійного діалогу проходить 
власну еволюцію екуменічної свідомості, проте від 1990-х років сторони здійснили 
низку успішних кроків назустріч одне одному, і ці кроки були позитивно оцінені як 
громадянським суспільством в Україні, так і міжнародною спільнотою.

Протягом цих років українські Церкви створили і розвинули низку освітніх 
закладів, першочерговим завданням яких стало забезпечення богословської і 
душпастирської підготовки майбутніх священнослужителів. Формування освітніх 
програм у цих закладах відбувалося відповідно до потреб кожної конкретної конфесії 
та її візії богословської освіти, а також виходячи з наявного кадрового забезпечення. 
Варто зауважити, що коли в перше десятиліття після здобуття Україною незалежності 
кожна з конфесій прагнула передовсім задовольнити кадровий голод, який усі відчули 
після настання релігійної свободи (йшлось як про забезпечення релігійних спільнот 
душпастирями з достатнім рівнем богословської підготовки, так і про формування 
науково-педагогічного корпусу, необхідного для якісного розвитку самих богос-
ловсько-освітніх закладів), то на нинішній день лідери конфесій і керівники церковних 
освітніх установ звертають більше уваги на якість освітніх програм і наукової 
діяльності (про що свідчить, зокрема, отримання низкою богословських освітніх закла-
дів державної акредитації магістерських і аспірантських програм). 

Зміщення пріоритетів у богословсько-освітній сфері в Україні з «кількості» на 
«якість» уже дало плоди, на підставі яких можна робити первинну оцінку відповідності 
цих освітніх програм сучасним здобуткам богословської науки та екуменічного 
діалогу, зокрема й визначити наявність у цих програмах міжконфесійного компоненту. 
Слід зазначити, що пізнання інших церковних традицій позитивно впливає на розвиток 
богослов’я в межах власної конфесії. Так, протестантський наголос на важливості 
Святого Письма позитивно вплинув на новітнє православне і католицьке богослов’я та 
біблістику; акцент православного богослов’я на соборності ⁄ синодальності 
стимулював розвиток соборних ⁄ синодальних структур у Католицькій Церкві; 

  1.  Актуальність дослідження

_________________________

(https://digitalcommons.georgefox.edu/ree/vol14/iss1/1).
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а католицьке літургійне і патристичне оновлення мало вплив на протестантські 
Церкви. Проте чи не найбільше міжконфесійний підхід в освітній сфері сприяє 
взаємному пізнанню та подоланню упереджень між Церквами, поглибленню діалогу 
між ними. Тому сфера богословської освіти і пасторальної формації є однією з 
пріоритетних для праці над поліпшенням стану та якості міжконфесійних взаємин в 
Україні. Зрештою, «християнська освіта, яка не є екуменічною, не є справді 
християнською», стверджує документ Комісії «Віра і церковний устрій» Всесвітньої 

2
Ради Церков про екуменічну освіту (1967) .

Не менш важливою для налагодження добрих взаємин і поглиблення діалогу між 
Церквами є співпраця між їхніми освітніми закладами. Варто зазначити, що деякі 
українські богословські освітні інституції зуміли налагодити і розвинути міжнародну 
співпрацю з освітніми закладами в Західній Європі та Північній Америці, в тому числі 
й на міжконфесійному рівні. Проте на внутрішньо-українському полі така 
міжконфесійна співпраця в силу різних причин об'єктивного і суб’єктивного характеру 
має радше епізодичний, аніж систематичний характер.

У рамках вивчення стану міжконфесійних стосунків та екуменічної ситуації в 
Україні Інститут екуменічних студій УКУ в 2021-2022 рр. провів пілотне порівняльне 
дослідження міжконфесійного компоненту в програмах богословської освіти і 
пасторальної формації двох закладів – Київської православної богословської академії 
ПЦУ (далі – КПБА) і Львівської духовної семінарії Святого Духа УГКЦ (далі – 
ЛДС/УКУ), значну частину богословської програми якої забезпечує Філософсько-
богословський факультет УКУ. Зокрема, ми досліджували наявність дисципліни 
«Вступ до екуменізму», доступність інформації про світовий екуменічний рух та його 
здобутки в рамках викладання інших предметів, особливості викладання 
«екуменічних, міжконфесійних дисциплін» (вивчення традицій іншої/інших конфесій; 
джерела, які використовуються в рамках викладання предметів про вчення та історію 
інших Церков, тощо). Дослідження охоплювало також аналіз ознайомленості студентів 
цих закладів з іншими конфесіями та з міжконфесійною проблематикою (ставлення 
студентів до інших конфесій; відкритість до участі в програмах студентської 
академічної мобільності тощо). Адже саме на молодому поколінні священнослу-
жителів лежатиме відповідальність за розвиток співпраці на місцях, а також за поши-
рення цих ідей серед старшого покоління духовенства, яке дуже часто проявляє стри-
маність у цьому питанні. 

Окрему увагу було приділено перспективам налагодження співпраці між цими 
освітніми установами в академічній сфері (відкритість до самої ідеї співпраці, до 
академічної мобільності тощо). Міжконфесійні проєкти – спільні дослідження, наукові 
конференції, видання наукових праць і перекладів – сприяли б консолідації 
академічного потенціалу українських Церков та суттєво покращили б міжконфесійну 
атмосферу.

_________________________
 

2
WCC. Ecumenical Commitment and Christian Education, A Report to the WCC Commission on Faith and Order. Geneve 

1967, с. 31.

4 1. Актуальність дослідження



2.  Етапи дослідження

3.  Аналіз документів

_________________________

Дослідження охоплювало: а) аналіз нормативних / рекомендаційних документів 
Католицької та Православних Церков, екуменічних інституцій, а також  ПЦУ й УГКЦ, 
які регламентують наявність міжконфесійної складової в навчальному процесі 
семінарій; б) аналіз статутних документів семінарій, які описують профіль їхніх 
випускників; в) аналіз навчальних програм на предмет наявності в них курсів, на яких 
студенти пізнають учення та історію інших конфесій; г) інтерв'ю з представниками 
адміністрації і навчальної частини щодо відкритості закладу на співпрацю з іншими 
семінаріями, реалізацію спільних наукових проєктів; д) інтерв'ю з викладачами курсів, 
на яких студенти пізнають учення та історію інших конфесій (зокрема, з'ясування 
джерельної бази цих курсів, особливостей їх викладання); е) з'ясування ставлення 
семінаристів до інших конфесій, до спілкування з представниками інших конфесій та 

3
до студентської академічної мобільності (шляхом анкетування) . Для того, щоб 
уточнити певну інформацію, отриману під час анкетування студентів КПБА, було 
проведено групове інтерв'ю з чотирма студентами старших курсів.

Далі представлено аналіз отриманої інформації та висновки, зроблені на його 
основі, про те, наскільки семінарії готові до співпраці; яким є рівень ознайомленості 
семінаристів з екуменічним рухом, історією інших конфесій і специфікою їхніх 
богословських підходів; як семінаристи ставляться до інших деномінацій. Ми 
сформулювали також низку рекомендацій щодо поглиблення присутності 
міжконфесійного елементу в навчальному процесі – і спільних для обох семінарій, і 
специфічних для кожної з них.

У рамках католицької системи освіти до зобов'язальних документів слід 
передовсім віднести «Довідник застосування принципів і норм екуменізму», виданий 
Папською радою зі сприяння християнській єдності в 1993 році  (далі – D). Понад 20 
параграфів цього документа стосуються міжконфесійного компоненту в освітніх 
програмах католицьких навчальних закладів. Такий самий статус має ще один 
документ, виданий цією ж радою в 1997 році, цілковито присвячений екуменічній 

3 Було проведено 11 напівструктурованих інтерв'ю; питальник містив 8 тематичних блоків. Було опитано: 5 
представників Адміністрації та викладачів КПБА; 6 представників Адміністрації та викладачів ЛДС/УКУ. Шляхом 
анкетного опитування було опитано: 66 студентів КПБА; 119 студентів ЛДС/УКУ. Крім того, задля уточнення окремих 
аспектів, було проведено групове інтерв'ю з 4-а студентами старших курсів КПБА.

На сьогодні як окремі Церкви, так і міжконфесійні організації випрацювали низку 
документів та методичних рекомендацій, які містять екуменічні напрямні в освітній 
сфері. Одні мають рекомендаційний характер, інші є обов'язковими для імплементації 
у програму підготовки богословів і священнослужителів. Аналіз цих документів дає 
змогу визначити підходи Церков до екуменічної освіти та оцінити рівень присутності 
міжконфесійного компоненту в навчальних програмах семінарій.

52. Етапи дослідження
3. Аналіз документів



Окрім цього, Католицька Церква є підписантом документа «Екуменічна формація: 
екуменічні міркування та пропозиції» (далі – SD), оприлюдненого Спільною робочою 
групою Римо-Католицької Церкви та Всесвітньої Ради Церков 20 травня 1993 року. 
Однак цей документ має лише рекомендаційний статус для католицьких освітніх 
закладів.

7Всесвітня конференція асоціацій богословських закладів (World Conference of Associated Theological Institutions – 
WOCATI) – глобальна платформа для діалогу та взаємодії між регіональними асоціаціями богословських шкіл, заснована 
в 1989 році з її інавгураційної зустрічі в Каліуранзі, Джакакарта, Індонезія, 19 червня 1989 року (www.wocati.org/about/).

 

5Ecumenical Formation as a Priority For The Churches in Eastern and Central Europe. Document from Sambata De Sus, 
Romania Consultation (2008) // Orthodox Handbook on Ecumenism. c. 941-944.

На відміну від Католицької Церкви, Православна Церква станом на сьогодні не має 
документів, які б отримали загальне визнання всіх помісних Церков та регламентували 
об'єм і характер міжконфесійного компоненту у формації семінаристів і богословів у 
православних семінаріях / академіях, на богословських факультетах університетів. 
Однак існує низка документів, прийнятих у рамках міжправославних консультацій. 
Серед них слід назвати «Звіт консультації щодо православної богословської освіти та 
екуменічних тем», оприлюднений за результатами міжправославної зустрічі в 
монастирі Пенделі (Греція, 2–9 лютого 2000 року), та два комюніке за результатами 
зустрічей, присвячених православній освіті: «Екуменічна формація як пріоритет 

5Церков у Східній і Центральній Європі»  (Самбата де Сус, Румунія, 24–28 вересня 2008 
року) і «Майбутнє православного богословського виховання та екуменізму» в Сібіу, 
Румунія, 9–12 листопада 2010 (далі – FO). У зустрічі в Сібіу взяли участь також 
представники кількох орієнтальних (дохалкидонських) Православних Церков. 

6Екуменічна богословська освіта (Ecumenical Theological Education – ETE) – це мережа закладів вищої екуменічної 
богословської освіти, яка була створена у травні 2016 року робочою групою Комісії з екуменічної освіти та формації  
Всесвітньої Ради Церков як відповідь на зміни релігійного та освітнього ландшафту. Вона дає простір для екуменічних 
інституцій та освітян, щоб заново замислитися над тим, яким має бути екуменізм/ World Council of Churches 
(www.oikoumene.org/what-we-do/ecumenical-theological-education-ete#networking-and-accompaniment).

 

Крім цього, варто згадати документ «Велика хартія стосовно екуменічної формації 
в богословській освіті 21 століття – 10 ключових переконань» (далі – MC). Цей 
довідковий документ був підготовлений 2008 року командою фахівців з Екуменічної 

6богословської освіти (ETE)  і запропонований для вжитку асоціаціям богословських 
шкіл та коледжів, які входять до Всесвітньої конференції асоційованих богословських 

7інституцій – WOCATI ). Зважаючи на те, що Конференція православних богословських 
шкіл (Conference of Orthodox Theological Schools) входить до WOCATI, «Велику 
хартію» також можна віднести до документів, які мають рекомендаційний характер 

4Екуменічна концепція УГКЦ (2021 р.), п. 42 // Офіційні документи Української Греко-Католицької Церкви 
(docs.ugcc.ua/1539/).

 

освіті – «Екуменічний вимір формації залучених до пасторальної роботи» (далі – EDF). 
Норми і рекомендації, подані в цих документах, мають обов'язковий характер і для схід-
них католицьких Церков, отож УГКЦ, як Церква свого права в рамках католицького 
сопричастя, зобов'язана їх дотримуватися. Українська Греко-Католицька Церква 
задекларувала свою відданість розвиткові екуменічного аспекту в богословській та 

4священичій формації також у власній «Екуменічній концепції» . 

_________________________

63. Аналіз документів



Проаналізувавши вищеперелічені церковні та міжконфесійні документи, ми 
сформулювали наступні критерії для оцінювання програм: 

Католицька і Православна Церкви погоджуються з думкою, що екуменічна 
формація в процесі навчання майбутніх богословів та священнослужителів необхідна, 
оскільки це сприяє кращому пізнанню інших християнських традицій. 

Католицькі документи наголошують на тому, що характер богословської освіти 
найвиразніше свідчить про те, наскільки реальним є бажання Церков бути слухняними 
голосу Божому, адже брак церковної єдності – це зрада Христової заповіді і непослух 
Богові (SD 8, 9, 12). Відсутність видимої єдності між християнами робить віру «в єдину, 
святу, соборну і апостольську церкву» аморфною, a довіру до Церкви – сумнівною 
(пор. SD 12). Католицькі документи обґрунтовують необхідність екуменічної освіти 
потребою «взаємозбагачення і примирення між конфесіями» (SD 11). Реалістично 
передбачаючи, що зустріч з іншими конфесіями може викликати страх, документи 
водночас наголошують, що він може бути подоланий «Христа ради» (SD 16). 

Православні богослови, зі свого боку, стверджують, що екуменічна формація – це 
«навчання, яке дозволяє людям, залишаючись вкоріненими в одній традиції Церкви, 
стати відкритими та реагувати на багатство та перспективи інших Церков, щоб 
активніше шукати єдності, відкритості та співпраці між Церквами» (MC 7-a). Серед 
переваг, які Православні Церкви отримали, долучившись до екуменічного руху, автори 
комюніке «Майбутнє православного богословського виховання та екуменізму» 
називають те, що православні таким чином уникнули самоізоляції, отримали нагоду 

У рамках цього дослідження перевірити програми за першим критерієм нам 
вдалося лише частково, по-перше, через обмеженість доступу до детальних силабусів 
великої кількості курсів, а по-друге, через брак часу на такі ґрунтовні й довготривалі 
дослідження в заданих нам рамках. Про цей аспект ми можемо судити лише на підставі 
інтерв'ю, що їх дали викладачі відповідних курсів, зокрема з того, яку літературу до них 
вони пропонують. Отже, у нашому дослідженні ми брали до уваги передовсім другий і 
третій критерії.

щодо міжконфесійного компоненту в підготовці богословських кадрів Православної 
Церкви. 

1) наявність міжконфесійного компоненту загалом у навчальному процесі, тобто в 
самій формі подачі матеріалу при викладанні догматичних предметів, церковної 
історії, духовності. Йдеться про уникнення полемічного підходу, образливої лексики; 
відмову від застарілих конфесійних підручників; використання при вивченні доктрини 
тої чи іншої конфесії її найновіших власних джерел;

4.  Деякі аспекти проблеми екуменічної освіти

3) наявність предметів, які знайомлять з історією та богословською специфікою 
інших конфесій.

2) наявність окремого предмета, присвяченого міжконфесійному діалогу, в рамках 
якого подається: визначення міжконфесійного діалогу, його історія, інформація про 
богословські діалоги, про специфіку власного конфесійного підходу до нього;

4.1.  Необхідність екуменічної формації 

74. Деякі аспекти проблеми 
екуменічної освіти



для зустрічі з іншими християнами та нових братерських стосунків (FO 3).

8
D 79: «Уся богословська формація має бути пронизана екуменічним виміром, це так, але надзвичайно важливо, щоб 

у контексті першого циклу [навчання – ред.], у найбільш відповідний момент, був запропонований курс екуменізму, який 
слід зробити обов'язковим».

4.2.  Екуменічна формація майбутніх богословів і священників

Обидві Церкви розглядають екуменічну формацію майбутніх богословів і 
священнослужителів як один із важливих елементів формування екуменічної 
свідомості всього Божого люду. 

Католицькі документи, дуже деталізовані й конкретні, вказують, що екуменічна 
формація передовсім потрібна для «тих, на кого покладена особлива відповідальність 
за служіння і предстоятельство в Церквах. Таким чином, богослови, пастирі та ті, хто 
наділений відповідальністю в Церкві, мають особливу потребу й обов'язок екуменічної 
формації» (SD 13). Особливо це стосується семінарій та центрів, відповідальних за 
виховання майбутніх пастирів (SD 14).

Близьку позицію до окресленої у «Великій хартії» ВРЦ підтримує і православна 
сторона, розглядаючи екуменічну формацію священнослужителів як одну з ділянок 
ширшого, всеохопного завдання підготовки всього Божого народу до різноманітних 
форм служіння в християнських спільнотах (пор. MC 3).

4.3.  Спеціалізовані курси 

Попри те, що і католицька, і православна сторони визнають важливість та 
необхідність екуменічної формації богословів і священнослужителів, свої позиції 
стосовно впровадження спеціалізованих курсів у навчальні програми семінарій, 
академій, богословських факультетів вони артикулюють дуже по-різному. 

Позиція Католицької Церкви достатньо чітко сформульована на рівні офіційних і 
зобов'язальних документів, які підкреслюють необхідність включення окремого 
спеціалізованого курсу з екуменізму в програму богословської освіти духовенства та 
мирян (SD 79). Крім цього, SD радить інтегрувати міжконфесійний аспект на кожному 
щаблі богословського виховання (SD 11, 20, 21), а в разі потреби – змінити навчальні 
програми та реформувати самі заклади освіти, щоб вони могли бути носіями 
екуменічних цінностей в академічній освіті (SD 11). EDF, як і SD, наголошує на тому, 
що курс, присвячений екуменізму, має бути обов'язковим (EDF 22), до того ж він має 
бути не лише теоретичним, а повинен включати практичний досвід спілкування і 
співпраці з іншими Церквами та церковними спільнотами (EDF 25). Про обов'язковість 
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цього курсу говорить також D 79 . Такий курс має ознайомлювати студентів із 
католицькими підходами до екуменізму, вираженими в Декреті Другого Ватиканського 
собору «Відновлення єдності» (Unitatis redintegratio, далі – UR) та в енцикліці св. папи 

9Івана Павла ІІ «Щоби всі були одно» (Ut unum sint) , використовувати «книги і тексти 
інших Церков, які достовірно виражають їхнє вчення», документи та заяви 
двосторонніх і багатосторонніх діалогів (EDF 27).

_________________________

9
 Щоб усі були одно. Енцикліка папи Івана Павла ІІ про екуменічний обов'язок (25.V.1995 р.) // Знаки часу: До 

проблеми порозуміння між церквами / упор. З. Антонюк, М. Маринович. Київ 1999, с.337–353.
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Обидві сторони погоджуються в тому, що екуменічний підхід необхідно 
застосовувати і при викладанні інших богословських дисциплін. 

4.4.  Екуменічний вимір навчального процесу в цілому

10
 Наприклад, Аурел Павел та Данієль Буда, констатуючи той факт, що в одних православних навчальних закладах 

екуменізм викладається як окрема дисципліна, а в інших «елементи екуменізму викладаються в рамках різних предметів – 
історії Церкви, місіології, систематичного чи навіть практичного богослов'я», – все ж настійливо радять виокремити 
екуменізм у самостійний предмет, який триває принаймні один семестр, оскільки «викладання екуменізму як частини 
іншої теологічної дисципліни перешкоджає автентичному та зваженому підходу» (Fr. Aurel Pavel, Fr. Daniel Buda. The 
Teaching on Ecumenism and on Other Christian Traditions in Orthodox Churches // Orthodox Handbook on Ecumenism. c. 
905–906).

Раду Бордеяну ставить у приклад Румунію, де «на основних факультетах православного богослов'я… вимагають від 
усіх студентів проходження курсу "Місіологія та екуменізм", щоб вони могли оцінити актуальність екуменізму для 
православного богослов'я, дари, які західні Церкви приносять у світову християнську спільноту, усвідомили необхідність 
видимого поєднання». (Radu Bordeianu. Teaching Orthodox Theology in the Context of Christian Diversity // Orthodox 
Handbook on Ecumenism, с. 889). Цей же автор зауважує, що в «православних навчальних закладах у країнах, де 
православ'я становить меншість, наприклад, у православній богословській семінарії св. Володимира, в греко-
православній богословській школі Святого Хреста у Сполучених Штатах Америки, їхні професори явно пишуть про 
екуменізм, беруть участь в екуменічних заходах і викладають екуменізм та різні інші предмети з екуменічної точки зору» 
(Там само. с. 890).

Згідно з ватиканськими документами, екуменічний компонент повинен стати 
важливим для кожної академічної програми (D 72; SD 21), а екуменічний підхід – бути 
присутнім у викладанні всіх основних богословських дисциплін (D 78, пор. D 89). 
Студенти повинні «навчитися розрізняти між об'явленими істинами, які вимагають 
згоди віри, з одного боку, та способом вираження цих істин і богословськими 
доктринами, з другого» (D 74). 

Важливим елементом екуменічної освіти є її контекстуалізація, тобто вимога 
відповідати на виклики того чи іншого соціального та культурного контекстів, які є 
відмінними в різних Церквах, а навіть у межах однієї Церкви (MC 2). Про те саме 
йдеться і в комюніке консультації в Сібіу: «Ретельний аналіз конкретних 
міжхристиянських та міжрелігійних питань, що стоять перед Православними 
Церквами в їхніх специфічних контекстах, означатиме, що форма екуменічної освіти в 
кожному місці буде інакша. Навіть у межах однієї Православної Церкви в цьому плані 
можуть бути дуже різні потреби» (FO 8).

Попри те, що спеціальні курси з екуменізму тепер викладаються в окремих 
православних навчальних закладах, православні документи (чи ті, які були прийняті з 
участю представників Православних Церков) не містять рекомендацій стосовно 
впровадження таких навчальних дисциплін і нічого не згадують про їх специфіку. 
Проте, окремі православні богослови неодноразово звертали увагу на необхідність 
включення спеціалізованих курсів з екуменізму в програми усіх православних 
семінарій/академій і богословських факультетів університетів і пропонували власні 

10
рекомендації стосовно змісту і основних принципів викладання таких курсів .

 

_________________________

Православний богослов о. Томас Фіцджеральд говорить про три складові викладання та навчання: 1. Ознайомлення 
широкого кола православних із позитивними результатами богословських дискусій, спільним розумінням окремих 
питань, досягнутим у богословському діалозі, консенсусними документами. 2. Інтегральне вивчення інших Церков, 
вивчення історичних фактів, що спричинили розколи,  та подальшого розвитку подій. 3. Новий консенсус стосовно старих 
богословських диспутів, досягнутий у ході двосторонніх богословських діалогів. Thomas FitzGerald. Orthodox Theological 
Education and the Need for Ecumenical Formation. An Introduction // Orthodox Handbook on Ecumenism, c. 867–871.
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11
Report of the Consultation on Orthodox Theological Education and Ecumenical Themes. Penteli Monastery, Athens, 

Greece, 2-9 February 2000 // Orthodox Handbook on Ecumenism, c. 925. На це питання звертає увагу й згаданий вище 
православний богослов Раду Бордеяну, говорячи про необхідність «екуменічної чутливості» у викладанні богословських 
курсів та прийняття екуменічної філософії та методології викладання. (Radu Bordeianu. Teaching Orthodox Theology in the 
Context of Christian Diversity // Orthodox Handbook on Ecumenism, с. 894).

_________________________

Для православного світу впровадження міжконфесійного виміру в богословську 
освіту задеклароване у «Звіті консультації щодо православної богословської освіти та 
екуменічних тем», в якому, зокрема, наголошується, що «всім православним 
педагогам, коли вони планують свої навчальні програми та лекції, настійно 
рекомендується представляти матеріали, що природно сприяють роботі з відновлення 

11
християнської єдності» . 

Принцип, на який посилається цей параграф, міститься в Декреті «Unitatis 
redintegratio» і говорить про те, «що існує певний порядок, або «єрархія» істин като-
лицького віровчення, бо різним є їхній зв'язок з основами християнської віри» (UR 11). 
На важливості богословської герменевтики, тобто властивої інтерпретації догм та 
церковних документів, умінні «визначити, чи різні богословські формулювання є 
взаємодоповняльними, чи взаємовиключними», наголошує й інший документ 
Папської ради зі сприяння християнській єдності – «Екуменічний вимір формації 
залучених до пасторальної роботи» (пор. EDF 12). Він також пригадує про «ієрархію 
істин» та необхідність інтегрувати плоди екуменічного діалогу та «екуменічного 
методу» у всі богословські дисципліни (EDF 13, 16-19). 

На важливість екуменічної формації в загальному процесі богословської освіти 
звертає увагу і «Велика хартія», яка наголошує, що «для екуменічного руху немає 
майбутнього, якщо немає прихильності до процесів екуменічної формації у 
формальних та неформальних програмах богословської освіти Церков-членів ВРЦ» 
(MC 1). Водночас підписанти документа відзначають, що впровадження екуменічної 
формації у програму богословської освіти є нелегким і трудомістким процесом, 
оскільки воно «може потягнути за собою перерозподіл пріоритетів у богословській 
освіті з точки зору як змісту, методів, так і застосовуваних принципів роботи» (MC 10).

4.5.  Екуменічний підхід до історії

У контексті міжконфесійного виміру богословської освіти і католицька, і 
православна сторони приділяють окрему увагу питанням історії стосунків між 
католицтвом і православ'ям. 

Католицькі документи наголошують, що болісні сторінки історії, зокрема моменти 
розколів, необхідно спільно переосмислити в дусі примирення та порозуміння, 
відмовившись від полемічних методів минулого (SD 22; пор. 10). Слід запрошувати 
інших християн «разом писати історію розколів та спроб пошуків єдності» і таким 
чином зцілювати рани минулого (D 57 b, c; пор. D 162). 
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Заохочуючи до екуменічної відкритості в освіті, католицькі та православні 
документи водночас наголошують на тому, що необхідно уникати сповзання в 
конфесійну індиферентність. 

Православна сторона, аналогічно, наголошує на важливості чіткого викладу в 
процесі богословської формації «православних позицій щодо таких основних 
екуменічних тем, як православне розуміння єдності, православне розуміння ролі 
еклезіології та Євхаристії в боротьбі за справжню єдність Церкви Ісуса Христа»,  а 
також рекомендує приділити увагу висвітленню «православних позицій щодо 
критичних питань, пов'язаних з екуменізмом, таких як прозелітизм, висвячення жінок, 

13
інклюзивна мова тощо» .

Православний документ «Екуменічна формація як пріоритет церков у Східній і 
12

Центральній Європі» , подібно до католицьких документів, стверджує, що «постава 
екуменічної відкритості та діалогу повинна лежати в основі вивчення історії глибоких 
національних, конфесійних та культурних поділів у східноєвропейському контексті й 
взагалі будь-якої спроби розпочати процес зцілення пам'яті та лікування ран, 
спричинених цими поділами».

«Довідник застосування принципів і норм екуменізму» наполягає на необхідності 
такого підходу до викладання, який забезпечив би чітке розуміння того, що є 
католицьким вченням, а що ним не є (пор. D 6; 57; 81; 176). Подібно «Екуменічна 
формація» радить «не прикрашати існуючі розбіжності та не заперечувати конкретні 
контури [...] відповідних церковних традицій» (SD 22). Навіть більше – говорить не 
тільки про «обмін [богословськими дарами]», але й про «взаємну критику» як шлях до 
зростання (SD 9). Говорячи про необхідність «вивчати границі легітимної 
різноманітності» (SD 18), автори цього документа натякають, що навіть в екуменічно 
відкритому дусі не всі богословські відмінності можна вважати виправданими та 
правомірними.

4.6.  Екуменічна відкритість vs конфесійна індиферентність 

Водночас у католицьких документах немає такого, як у «Хартії», чіткого і дуже 
слушного наголосу на контекстуалізації міжконфесійної освіти. 

12
Ecumenical Formation as a Priority for The Churches in Eastern and Central Europe. Document from Sambata De Sus, 

Romania Consultation (2008) // Orthodox Handbook on Ecumenism, с. 941–944.
13

Aurel Pavel, Daniel Buda. The Teaching on Ecumenism and on Other Christian Traditions in Orthodox Churches // 

Orthodox Handbook on Ecumenism, с. 905.

_________________________

Варто зауважити, що католицькі та спільні (Святого Престолу та ВРЦ) нормативні 
документи у своїх рекомендаціях стосовно запровадження міжконфесійного 
компоненту в освітніх програмах йдуть трохи далі, ніж православні. Зокрема, це 
стосується поради про співпрацю з іншими конфесіями, а також рекомендації стосовно 
ієрархії істин. А історичні обставини, які призвели до розколів у християнстві, 
пропонується переосмислити разом з іншими конфесіями.
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Ще одна категорія документів, які ми брали до уваги в нашому дослідженні, – окрім 

загальноцерковних та міжконфесійних, – це освітньо-професійні програми семінарій, 
де серед іншого описані компетентності та вміння, що їх мали б отримати семінаристи 
в результаті проходження навчання. Зокрема, нас цікавили компетентності, що сто-
суються знань про інші конфесії, про їх історію, специфіку богословських підходів. У 
документах обох закладів ідеться про досить ґрунтовні фахові компетентності у цій 
царині.

5.1.  Профіль студента КПБА

_________________________

15
Освітньо-професійна програма «Богослів'я» підготовки магістра 041 – богослів'я в галузі знань 04 – богослів'я. 7. 

Програмні результати навчання:

В освітній програмі КПБА (для вступників 2017–2019 рр.) уже на рівні бакалавра 
передбачається уміння тлумачити основні джерела віровчення та провідні ідеї 

14
католицтва і різних напрямків протестантизму (п. 21–23) .

ПРН 15. Знання специфіки й закономірності розвитку сучасного світового та вітчизняного богословського дискурсу; 
Знання природи і суті міжцерковного протистояння та міжконфесійних конфліктів у контексті сучасних богословських 
суперечок.

22) тлумачити зміст джерел протестантизму та аналізувати ідейно-богословський зміст і соціально-етичну природу 
віровчення конкретного протестантського напряму в контексті православного вчення про Бога, людину, Церкву, викупну 
жертву, спасіння, таїнства тощо;

14
Освітньо-професійна програма «Богослів'я» підготовки бакалавра 041 – богослів'я в галузі знань 04 – богослів'я. 

21) тлумачити зміст джерел католицького віровчення, а також провідні ідеї основних документів РКЦ: енцикліки 
Римських пап, декрети та постанови соборів, конгрегацій тощо;

Уміння:

Предмети «Історія та богослів'я Римо-Католицької Церкви», «Історія та богослів'я 
протестантських деномінацій» та «Історія орієнтальних Церков», «Богослужбові 
особливості орієнтальних церков» знаходяться в переліку предметів на вибір. В 
освітній програмі для вступників 2020 р. вищезгадані пункти вже не є настільки 
ґрунтовно виписані, оскільки, за словами декана богословського факультету прот. 
Ярослава Романчука, необхідно було зменшити кількість компетентностей в освітній 
програмі, проте змістове наповнення цих курсів залишилося тим самим.

23) пояснювати специфіку міжконфесійних відносин у протестантизмі та прогнозувати перспективи його розвитку в 
умовах полікультурності, секуляризації та глобалізації. ОПП Бакалавра // Київська православна богословська академія 
(www.kpba.edu.ua/studentu/osvitni-prohramy/bakalavr.html).

 

ПРН 14. Знання ґенези та фундаментальних догматичних відмінностей у богослів'ї в контексті віроповчальних засад 
і доктринальних положень православного богослів'я; Знання соціально-політичних й ідейно світоглядних чинників появи 
та інституційного оформлення протестантських деномінацій, а також їх основних віроповчальних принципів;

На магістерському рівні йде поглиблення згаданих компетентностей в історичному 
ракурсі (п. 13), в царині догматики, в тому числі в сфері сучасної богословської думки 

15(п. 14), у міжцерковних стосунках (п. 15, 24), у літургіці (п. 21), біблістиці (п. 25) .

ПРН 13. Знання святоотцівських творів, основних періодів, напрямів, ідей і представників церковної писемності, а 
також їх творчу спадщину. Знання принципів використання біблійних засад у процесі формування віровчення 
Православної Церкви; Розуміння історичних, духовно-культурних та політичних чинників відокремлення «латинського» 
заходу від «грецького» сходу.



135.  Профіль випускника

А докторант уже повинен знати різні чинники, які відіграли свою роль у 
відокремленні «латинського» Заходу від «грецького» Сходу, головні фундаментальні 
догматичні відмінності католицизму та протестантизму з точки зору основних засад 

16
православного богослів'я .

ПРН 23. Оцінювати передбачуваний або непередбачуваний контекст чи ситуацію і вміти застосовувати 
богословський аналіз та осмислення для вирішення проблемного питання, розмежовувати у процесі богословських 
досліджень як принципи «згоди отців», так і «приватних думок» святих отців та вчителів християнської Церкви.

ПРН 21. Знати богослів'я літургійних чинів благословень, освячень та інших богослужінь требника, розуміти роль 
Святих Таїнств в екуменічній теорії та практиці. Уявляти сучасні тенденції в літургійних реформах часослова.

Доктор філософії має: 

ПРН 24. Пояснювати специфіку міжконфесійних відносин та прогнозувати перспективи їх розвитку в умовах 
полікультурності, секуляризації та глобалізації, аналізувати природу та соціальну роль місіонерської діяльності в сучасній 
Україні та світі.

- знати історичні, духовно-культурні та політичні чинники відокремлення "латинського» заходу від "грецького» сходу;

Екуменічна складова в цьому відношенні належить до квоти, яку забезпечує УКУ, оскільки до компетенції семінарії 
належать предмети духовно-пасторального плану. При тому, документ про отримання наукових ступенів: бакалавра, 
магістра, ліцензованого магістра чи доктора богословії, - видає УКУ (п.1.6); інтелектуальний вишкіл семінаристів 
здійснюється відповідно до "Положення про освітній процес в УКУ» (п. 1.7).

- знати природу і суть міжцерковного протистояння та міжконфесійних конфліктів у контексті сучасних богословських 
суперечок. ОНП Доктора філософії // Київська православна богословська академія......................................... 
(https://www.kpba.edu.ua/studentu/osvitni-prohramy/doktor-filosofii.html).

16
Освітньо-професійна програма «Богослів'я» підготовки доктора 041 – богослів'я в галузі знань 04 – богослів'я.

18Згідно з освітньо-професійною програмою (ОПП) ЛДС/УКУ  другого (магі-
стерського) рівня вищої освіти,  до компетентностей випускника належить  «вміння

У профілі випускника ЛДС/УКУ компетентності в екуменічній царині з'являються 
на магістерському рівні: ректорат уважає, що предмети екуменічного спрямування 
потрібно викладати тоді, коли студенти вже отримали міцну основу католицького 
віровчення на бакалаврському рівні й можуть вивчати специфіку богословських 
підходів інших конфесій у порівнянні з католицьким богослов'ям.

17
5.2.  Профіль студента ЛДС/УКУ

17
Специфіка навчання в ЛДС: Специфікою ЛДС є те, що відповідальність за академічне навчання семінаристів є 

розділеною між ФБФ УКУ і Семінарією. Прибл. 65 % викладачів забезпечує ФБФ, за узгодженням з Семінарією, 35% - 
відповідальність навчально-виховного підрозділу ЛДС. Академічні відносини Львівської духовної Семінарії УГКЦ з 
Українським католицьким університетом регулює  Угода про співпрацю (Угода про співпрацю в освітньому вихованні 
семінаристів між ЗВО "Український католицький університет» та РО "Львівська Духовна Семінарія Святого Духа»).

ПРН 25. Аналізувати розгляд основних проблем біблійної текстології, особливості змісту і стилю різних біблійних 
жанрів, символіко-образного аспекту оповідання, кодифікація канону, проблеми атрибуції та датування досліджуваних 
священних книг; представляти Православну Церкву у міжрелігійному, міжхристиянському, міжправославному, 
світському і медійному середовищі. ОНП Магістра // Київська православна богословська академія 
(https://www.kpba.edu.ua/images/stories/pdf/2020/Master_2020.pdf).

_________________________

- знати соціально-політичні й ідейно світоглядні чинники появи та інституційного оформлення протестантських 
деномінацій, а також їх основні віроповчальні принципи;

18
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "Богослов'я» другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 041 "Богослов'я», галузь знань 04 "Богослов'я», кваліфікація: магістр богослов'я, богослов, викладач 
богослов'я // (https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/10/Profil-osvitnoyi-programy-
Bogoslovya-spetsialnosti-041-Bogoslovya-magistr.pdf).

- знати ґенезу та фундаментальні догматичні відмінності католицизму в контексті віроповчальних засад і доктринальних 
положень православного богослів'я;



14
6.  Опитування. 
Адміністрація та викладачі

Обидві сторони відзначають необхідність налагодження діалогу між українськими 
конфесіями, необхідність взаємного пізнання та спілкування. Перевага віддається 
діалогу в соціальній царині, оскільки такий формат міжконфесійних стосунків,

_________________________

19
Програмні результати навчання:

розрізняти першорядні й другорядні богословські питання у контексті міжконфе-
сійного та міжпредметного діалогу». Магістр повинен вміти порівнювати й оцінювати 
різні конфесійні підходи до розуміння Святого Письма і святоотцівської традиції, 

19
Святих Тайн, історичного становлення різних конфесій . На докторському рівні УКУ 
студент повинен мати «здатність до експертної оцінки стану міжрелігійного та 
міжконфесійного діалогу в різних історичних та культурних контекстах минулого та 

20
сучасності» (Фахові компетентності, п. 14) .

6.  Опитування. Адміністрація та викладачі 

6.1.  Бачення міжконфесійного діалогу

До інтерв'ювання було залучено двох представників адміністрації та трьох 
21 22викладачів КПБА  і трьох представників адміністрації та трьох викладачів ЛДС .

  

- Установлювати зв'язок і порівнювати результати досліджень різних богословських традицій.
- Розуміти підходи до вивчення біблійного богослов'я у святоотцівській традиції, в Православних Церквах та протес-
тантських спільнотах. Знати віровчительне розуміння Святого Письма в Католицькій Церкві.
- Розуміти роль Святих Таїнств в екуменічній теорії та практиці.
- Знати про загальний поділ, історичний розвиток, становлення та віровчення західного християнства та його місце по 
відношенні до східнього християнства, головні проблеми екуменічного діалогу;
- Знати історiю розвитку й особливостi Церков, що не приєдналися до рiшень Халкедонського собору, розуміти полiтичні 
та культурні обставини, розвиток їх богословських iдей та шляхи пошуку єдності між Церквами // Український 
католицький університет (https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/07/Profil-osvitnoyi-
programy_Bogoslov_ya_magistr.pdf).

 
20

Освітньо-наукова програма «Богослов'я» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю: 041 

«Богослов'я», галузь знань: 041 «Богослов'я», кваліфікація: доктор філософії, науково-педагогічний працівник // 
Український католицький університет 
(https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/Profil_Bogoslovya-1.pdf).

21
Адміністрація: прот. Віталій Клос, віце-ректор з наукової роботи, професор кафедри церковно-історичних і прак-

тичних дисциплін, доктор наук з богослів'я, професор; прот. Ярослав Романчук, кандидат наук із богослів'я, доцент, декан 
богословського факультету.

22
Адміністрація: о. Ігор Бойко, ректор ЛДС УГКЦ, викладач біоетики та морального богослов'я УКУ, керівник Школи 

біоетики УКУ, заступник Голови Патріаршої комісії в справах духовенства УГКЦ. Член кореспондент папської Академії 
Pro Vita у Ватикані; о. Михайло Лесів, проректор ЛДС з академічних питань; о. Щурко Юрій, декан Філософсько-Богос-
ловського факультету УКУ.
Викладачі: о. Марко Бляза, викладач предмету «Конфесії західного християнства» в УКУ, професор Католицької Академії 
у Варшаві, зам декана у справах стаціонарних студентів, заступник директора Докторської школи; Павло Смицнюк, 
директор Інституту екуменічних студій, старший викладач кафедри богослов'я (УКУ), викладач предмету «Еклезіологія»; 
о. Т. Бублик викладач предмету «Східні та Орієнтальні Церкви».

Викладачі: прот. Костянтин Лозінський – доктор наук із богослів'я, професор, завідувач кафедри богослів'я та філософії; 
протодиякон Петро Лопатинський, викладач кафедри богослів'я, курс "Богослів'я протестантських деномінацій»; прот. 
Ростислав Воробій, кандидат богослов'я, викладач предмету "Віровчення римо-католицької Церкви».
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6.  Опитування. 
Адміністрація та викладачі

Представники адміністрації та викладачі обох семінарій не бачать перешкод для 
відвідування храмів інших конфесій, а часом навіть присутності при служінні таїнств. 
Практика відвідування храмів інших конфесій, у тому числі разом зі студентами, вже 
міцно вкоренилася в обох семінаріях. Всі опитані позитивно висловилися стосовно 
спільних молитов, окрім спільного служіння Євхаристії. Основою для цього позитиву 
є, на нашу думку, взаємне визнання дійсності таїнства хрещення, а також визнання 
таїнства священства.

з одного боку, є ближчим і зрозумілішим для українського суспільства, а з іншого – 
служить позитивним свідченням братерських стосунків між українськими конфесіями. 
Розпочинати діалог слід із малих кроків на низовому рівні, щоби з часом дійти до 
богословського діалогу на місцевому рівні та долучитись до вже існуючого 
міжнародного. Опитувані зазначили, що богословський діалог необхідний, але 
українське суспільство і самі Церкви  до нього ще не готові, оскільки дуже сильними є 
негативні стереотипи у сприйнятті одне одного, що залишилися нам у спадщину від 
радянських часів. 

Православна сторона наголошує на позитивах уже існуючої в Україні співпраці 
Всеукраїнської Ради Церков та релігійних організацій – платформи, яка, на їхній 
погляд, довела свою ефективність упродовж багатьох років. Найбільш багатонадійним 
опитувані вважають діалог між ПЦУ і УГКЦ, оскільки ці Церкви, як сказав один із 
респондентів, є «Церквами патріотичними, національними, Церквами свого народу, що 
показали як Революція гідності, так і війна на Сході».

6.2.  Відвідування храмів інших конфесій

Неготовність до спільної участі в таїнстві Євхаристії пояснюється, очевидно, тим, 
що представники обох закладів дотримуються офіційної позиції своїх Церков: спільне 
служіння Євхаристії можливе лише після подолання всіх відмінностей у вірі, які, на 
думку церковного керівництва, все ще існують. Спільне служіння та взаємне причастя 
стане увінчанням процесу досягнення єдності у вірі.

6.3.  Міжнародний досвід

Варто зазначити, що УГКЦ і ПЦУ в плані міжнародного досвіду мали дуже різні 
початкові умови. Представники УГКЦ після виходу з підпілля, а до того часу – в 
діаспорі мали можливість здобувати міжнародний досвід як у навчанні, так і в 
академічній діяльності та в міжцерковних стосунках. А от ПЦУ, а перед тим УПЦ КП та 
УАПЦ, які стали основою для створення ПЦУ, внаслідок штучної ізоляції на 
міжнародному церковному рівні мали дуже обмежені можливості для здобуття такого 
досвіду. Навіть зараз, після отримання Томосу, не все православне співтовариство 
готове налагоджувати з ПЦУ стосунки, особливо зважаючи  на позицію, яку зайняла в 
цьому питанні РПЦ та, відповідно, УПЦ. Ми сподіваємося, що невдовзі ці обставини 
зміняться на краще, і ПЦУ зможе налагодити широку міжнародну мережу як 
церковних, так і академічних контактів. А відкритість на такі контакти на місцевому 
рівні стане первинним досвідом міжконфесійних стосунків та свідченням щирості 
їхньої позиції для міжнародної церковної спільноти.
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Представники адміністрації обох семінарій є загалом відкритими на те, щоб 
залучати до викладання викладачів із навчальних закладів інших конфесій, однак 
мають застереження щодо формату. Це не можуть бути повні курси (зважаючи й на 
насиченість навчальної програми), радше – гостьові лекції чи короткі серії лекцій у 
рамках якогось курсу, тематичні семінари для зацікавлених студентів. Або ж лекції для 
представлення своєї конфесії, її специфічного погляду на певні богословські питання.

_________________________
23

Серія реколекцій під загальною назвою «Біблія про єдність Церкви», ціллю яких було показати, що в різних 

богословських ділянках – біблістиці, літургіці, патристиці – між православними і католиками існує більше точок дотику, 
ніж протиріч. Це організовувала Комісія в справах єдності УГКЦ у Києві, Житомирі, Запоріжжі (Інтерв'ю з о. Юрієм 
Щурком та прот. Віталієм Клосом).

6.6.  Можливість залучення до навчального процесу викладачів інших конфесій

З наведених вище причин викладачі та представники адміністрації ЛДС/УКУ 
мають багатший досвід участі в міжнародних наукових заходах, у тому числі тих, які 
були організовані протестантами або ж православними, аніж викладацький склад 
КПБА, досвід участі якого в міжнародних конференціях – і в Україні, і за кордоном – є 
більш обмеженим.

Такий досвід, хоч і невеликий, мають викладачі обох семінарій. Викладачі УКУ 
мають його трохи більше, проте не у вигляді викладання повноцінного курсу лекцій, а у 

23
форматі публічних лекцій, реколекцій . Дехто мав окремі лекції і виступи, головно у 
православному контексті, та в парі з православним священником, коли група була 
змішана. Інші викладали на літніх школах, організованих православною стороною.

6.4.  Досвід викладання у міжконфесійному середовищі

Серед опитаних викладачів КПБА один має досвід регулярного викладання в 
Інституті св. Томи Аквінського, починаючи з 2018 року.

6.5.  Освіта викладачів

Переважна більшість опитаних викладачів і представників адміністрації ФБФ УКУ 
здобувала бакалаврську освіту в Україні, а магістерські та докторські ступені – за 
кордоном, переважно в католицьких вишах, зокрема в папських університетах Риму, а 
також в Інсбруці, Лювені та ін., що пов'язано зі специфікою отримання стипендій на 
навчання. Те саме стосується загалом викладачів богословських дисциплін (до 85% 
отримали освіту саме таким шляхом).

Переважна більшість опитаних викладачів і представників адміністрації КПБА 
отримали освіту в духовних закладах України, в основному в КПБА та Волинській 
православній богословській академії. Лише один із опитаних викладачів мав досвід 
закордонного навчання. Нині, у зв'язку із пандемією, невелика кількість студентів 
продовжує свою освіту дистанційно на богословських факультетах грецьких 
університетів, що було можливим і до отримання Томосу.

Варто зазначити, що сам факт навчання за кордоном є обставиною, яка сприяє 
формуванню більш відкритої позиції до міжконфесійної співпраці, але не забезпечує 
цього автоматично і безумовно.
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Документ Патріаршого Синоду Єпископів Української Греко-Католицької Церкви «Напрями підготовки 

кандидатів до священства в Українській Греко-Католицькій Церкві», п. 107 // Saint Basil Seminary, Stamford, CT............      
(http://www.stbasilseminary.com/UGCC-PPF-Ukraine_202009.pdf).

26
Норми застосування Конгрегації католицької освіти для правильного впровадження Апостольської конституції 

Veritatis gaudium. Див. англ. мовою: Norms of Application of the Congregation for Catholic Education for the Correct 
Implementation of the Apostolic Constitution Veritatis Gaudium // Francis. Apostolic Constitution Veritatis Gaudium on 
Ecclesiastical Universities and Faculties  ..........................................................................................................................................
(https://www.vatican.va/content/francesco/en/apost_constitutions/documents/papa-francesco_costituzione-
ap_20171208_veritatis-gaudium.html).

 

6.7.  Правові моменти

Згідно  з Угодою про співпрацю в освітньому вихованні семінаристів між ЗВО 
(заклад вищої освіти) «Український католицький університет» та РО (релігійною 
організацією) «Львівська Духовна Семінарія Святого Духа», «кожен викладач УКУ в 
Семінарії є воднораз вихователем майбутнього священника УГКЦ. Викладач 
богослов'я повинен цілісно, правдиво та науково передати семінаристу спадщину віри 
Церкви у відповідності до її Учительського Уряду. Щоб легітимно викладати в 
Семінарії богословські дисципліни, викладач УКУ має отримати доручення (канонічну 
місію або дозвіл на викладання) від Великого Канцлера УКУ. 
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Вступ до історії протестантської теології // Аспірантура УКУ 

У справі залучення представників інших конфесій до викладання існують певні 
передумови і перешкоди. У  Статуті КПБА зазначається, що викладачем богословських 
дисциплін може бути лише людина православного віровизнання. Католицькі ж 
документи висувають ряд загальних вимог до викладачів, а до представників інших 
конфесій, які викладають дисципліни богословського та морального спрямування, – 
окрема вимога, щоб викладання здійснювалося в рамках католицької доктрини; при 
цьому вимоги щодо віросповідання викладача немає, головне, крім фахового рівня, – 

25
добре свідчення про його/її віру .

(https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/37/2021/05/Sylabus_Vstup-do-istoriyi-
protestantskoyi-teologiyi.docx).

У документі Норми застосування Апостольської конституції папи Франциска 
26«Радість істини»  (Папа Франциск. Апостольська конституція Veritatis gaudium про 

церковні університети і факультети, 2018), що стосується відповідного втілення даної 
енцикліки в життя, йдеться: «Викладачі, які належать до інших Церков та церковних 
спільнот, прийняті відповідно до норм компетентної церковної влади, потребують 
дозволу на викладання від великого канцлера (Art. 20, § 1). Викладачі, які належать до 
інших Церков та церковних спільнот, не можуть викладати доктринальні дисципліни в 
першому циклі навчання (бакалавраті - ред.), але можуть викладати інші дисципліни. У 
другому циклі (магістратурі - ред.) вони можуть бути запрошені як гостьові викладачі» 
(Art. 20, § 2).

(Наприклад, на філософсько-богословському факультеті УКУ в 2017/2018 навчаль-
ному році проф. Михайло Черенков, протестант, викладав курс «Вступ до історії про-
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тестантської теології» .) Обидві сторони заявили про повну укомплектованість відпо-
відними кадрами своїх кафедр, тому тепер не бачать потреби у залученні фахівців із  
закладів інших конфесій у певних вузьких академічних ділянках.

_________________________
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У ЛДС пріоритетними вважають: питання календаря, пасторальні, євангелізаційні 
питання, соціальні проєкти, історичні питання (дослідження Київської традиції). До 
пріоритетних належать також патристичні та перекладацькі проєкти; публічне 
богослов'я (питання відносин між Церквами і державою, участі Церков у соціальному 
служінні, позиції Церков у справах миробудування, війни тощо).

На вимогу ректора Семінарії деканат ФБФ УКУ має надати копію документа, який 
засвідчує канонічну місію викладача» (п. 2.1).

6.8.  Співпраця в науковій сфері

Адміністрації обох семінарій відкриті до налагодження обміну студентами, для 
початку – у форматі взаємних візитів, взаємопізнання, участі у студентських 
конференціях, літніх школах, пісенних конкурсах, спортивних змаганнях тощо. Для 
повноцінного обміну студентами з метою навчання протягом одного семестру чи 
більше ще немає достатніх передумов.

У дуже багатьох інтерв'ю було висловлено потребу в перекладах українською 
мовою класики міжнародної богословської думки, а також у підручниках власних 
авторів. Тому ми вважаємо, що найпершим кроком у цій справі могла б бути серія 
заходів, присвячених узгодженню богословської термінології, адже досі різні 
середовища сповідують різні традиції перекладу. До цього потрібно було б долучити 
видавництва, такі як «Свічадо», «Дух і літера», Видавництво УКУ та ін., які уже мають 
свої традиції перекладу богословської літератури. Серія конференцій, присвячених 
узгодженню богословської термінології уже відбулася в 1990-х роках.

Щороку в березні КПБА проводить студентську конференцію, в якій можуть брати 
участь студенти інших семінарій. Також і в УКУ є подібна практика, де Інститут релігії і 
суспільства щорічно організовує студентську наукову конференцію, яка є відкритою 
для студентів інших конфесій.

З обох сторін прозвучала готовність посилати своїх викладачів у навчальні заклади 
інших конфесій.

Представники адміністрації та викладачі відкриті до співпраці в науковій сфері, в 
різноманітних галузях богословської думки. Найбільшою проблемою є брак 
знайомства між науковцями, а відтак і між навчальними інституціями. Виправити 
ситуацію могли б взаємні візити делегацій семінарій. І все ж деякі контакти вже 
налагоджені, зокрема в галузі літургіки, що може послужити прикладом для інших 
богословських кафедр. Якщо є добра воля з обох сторін, то практично в кожній галузі 
богословської науки можлива спільна праця.

Найперспективнішими напрямками для співпраці у науковій сфері респонденти у 
КПБА вважають літургіку, церковну історію, біблістику, переклади іноземних авторів.

6.9.  Обмін студентами



19
7. Наявність предметів, 
які порушують питання екуменізму, 
та присутність міжконфесійної складової 
в навчальному процесі

7.1. Міжконфесійний вимір у навчальному процесі загалом

Цей аспект, як уже було зазначено, не був достатньо досліджений у рамках цього 
проєкту, тож ми зафіксували лише повідомлення представників адміністрації. За 
словами декана ФБФ о. Юрія Щурка, екуменічний вимір присутній у всій навчальній 
програмі УКУ, згідно з духом Другого Ватиканського собору та бажанням самої 
Церкви. Конфесійні відмінності, про які згадується в окремих курсах, найперше в 
догматиці, подаються передовсім у їх історичному, але не полемічному контексті. 
Предмети екуменічного спрямування викладаються, на вимогу ректорату, на другому 
рівні навчання – магістерському, оскільки на рівні бакалаврату студентам потрібно 
дати міцну основу католицького віровчення.

Православна сторона досі не має вимоги обов'язкової присутності міжкон-
фесійного елементу в навчальному процесі, тому присутність міжконфесійного виміру 
чи його відсутність у навчальному процесі залежить суто від волі церковної влади та 
адміністрації семінарій.  За словами представників адміністрації та викладачів КПБА, 
предмети подаються у неполемічному ключі.

7.2. Предмети, які знайомлять студентів з екуменічним рухом та з іншими 
конфесіями

7.2.1.  ЛДС/УКУ

У процесі державної акредитації навчальної програми УКУ цей предмет було 
вилучено з навчальної програми у зв'язку з тим, що її довелося наповнювати іншими 
предметами, обов'язковими для державної освіти. Упродовж 2012–2019 рр. 
викладалися предмети «Еклезіологія» та «Місіологія», в рамках яких заторкувалися 
лише окремі питання екуменічного діалогу без системного підходу до його 
висвітлення.

7. Наявність предметів, які порушують питання екуменізму, та 
присутність міжконфесійної складової в навчальному процесі

Від початку віднови роботи Львівської богословської академії в 1994 році, у 
Навчальній програмі був присутній предмет „Сучасні проблеми еклезіології» 
(Екуменізм і місіологія). У рамках цього предмету, який був у переліку обов'язкових 
курсів в УКУ та ЛДС - 1994-2011 рр., подавалося достатньо інформації як стосовно 
самого поняття екуменізму та його видам, історії екуменізму та специфіці ставлення до 
нього з боку різних конфесійних середовищ, досить ґрунтовно висвітлювалися питан-
ня православно-католицького офіційного діалогу, також висвітлювалася специфіка 
участі східних католицьких Церков у ньому з окремою увагою стосовно українського 
контексту і зокрема історичного досвіду пошуків порозуміння між православними та 
греко-католиками на українських землях.

Крім того, на магістерській програмі УКУ серед курсів, які знайомлять студентів з 
іншими конфесіями, є дві обов'язкові дисципліни: «Конфесії західного християнства» 
та «Церкви східного християнства (історія і сучасність)», на якому порушуються 
питання історії та сучасного стану як православних, так і дохалкидонських Церков.
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Філософсько-богословський факультет, Кафедра богослов'я.

Результати навчання – у результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

● Підхід Католицької Церкви до екуменічного руху (від теорії до практики); 

У 2020 р. до навчальної програми ФБФ УКУ було включено курс «Екуменічний та 
міжрелігійний діалог», який викладається на магістерському рівні як обов'язковий як 
для Семінарії так і для Загального (світського) відділення УКУ. У силабусі цього курсу 
зазначено цілий перелік знань, які семінарист повинен винести результаті проходження 
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цього курсу і він є доволі вичерпним .

7.2.1.3.Церкви східного християнства (історія і сучасність)

7.2.1.4. Конфесії західного християнства

Студентам він рекомендує для читання велику джерельну базу самих протестантів, 
наприклад, символічні книги лютеранства. Викладач зазначає, що важливе значення 

27
Роман Фігас. Силабус курсу Екуменізм і міжрелігійний діалог // Український католицький університет.

За словами викладача цього предмету о. Тараса Бублика, при розробці силабусу він 
30 31

звертається до праць Олександра Сагана , Крістін Шайо  та о. Рональда Г. Робер-
32

сона . Перші два автори є представниками православ'я, а третій, католик, є авторитет-
ним автором у царині східних Церков (його книга мала вже шість перевидань).

В переліку літератури, рекомендованої викладачем для читання, присутні 
православні автори, такі, як Олександр Шмеман, Георгій Флоровський, Кирило 

29
Говорун .

Студентам для самостійного опрацювання подається ряд авторів – як 
православних, так і католицьких, причому католицькі автори – це відомі й авторитетні в 
своїй царині науковці.

Цей предмет викладається на магістерському рівні. Викладач о. Марко Бляза 
найчастіше рекомендує студентам польські підручники, оскільки, на його думку, є 
проблема з хорошими підручниками українською мовою. Проте він зауважив, що 
ситуація має позитивну динаміку – останнім часом вийшло багато нових хороших 
книжок.

27
7.2.1.1. Екуменічний та міжрелігійний діалог

_________________________

 
28

Там само.

● Основні етапи розвитку екуменічного руху; 

● Досягнення Католицько-православного богословського діалогу;

● Екуменічне завдання Східних католицьких Церков; 
● Екуменічна діяльність УГКЦ;
● Основні питання та виклики в екуменічному русі сьогодні; 

● Принципи католицького підходу до міжрелігійного діалогу.
 

● Питання примату в екуменічному контексті;

● Важливі досягнення екуменічного руху у світі; 
● Орієнтуватися в екуменічній ситуації в Україні; 

29
Там само.

31
Кристин Шайо. Жизнь и духовность Восточных Православных Церквей: сирийской, армянской, коптской и 

эфиопской традиции. Киев 2013.
 

 

30
Олександр Саган. О. Вселенське Православ'я. Суть, історія, сучасний стан. Київ 2004.

32
Ronald Roberson. The Eastern Christian Churches: A Brief Survey. Roma 1999.
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У КПБА досі немає окремої дисципліни на зразок «Загального вступу до 
міжконфесійного діалогу»; основну інформацію про міжконфесійний діалог студенти 
отримують у рамках двох предметів: «Актуальні питання сучасного богослів'я», де є 
окремий модуль – «Питання екуменічного діалогу, сучасний стан, перспективи і 
проблеми», та «Історія і віровчення протестантських деномінацій». Ознайомитися з 
історією і специфікою підходів до певних богословських питань в інших конфесіях 
студенти мають змогу в рамках кількох інших предметів.

7.2.2. КПБА

До 2012 р. інформація про католиків і протестантів подавалася в рамках предмета 
«Порівняльне богослів'я», яка мала за зразок тогочасну навчальну програму Київської 
духовної академії і семінарії (УПЦ). У 2012 р. було введено окремі предмети: «Історія і 
віровчення Римо-Католицької Церкви» та «Історія і віровчення протестантських 
деномінацій». Ця обставина означала започаткування цілковито іншого підходу до 
викладання інформації про ці конфесійні сім'ї.

Викладач зазначив, що під час лекцій спостерігається зміна ставлення студентів до 
протестантських конфесій у позитивний бік: ламаються стереотипи, зникають 
упередження.

7.2.2.1. Історія і віровчення Римо-Католицької Церкви

33
Максим Козлов. Сравнительное богословие: курс лекций. Москва 2009.

має для нього спілкування з пасторами, які виросли у своїй традиції; серед них у нього є 
багато друзів і тому він має можливість отримувати інформацію стосовно певних 
складних тем від них, носіїв цієї традиції.

_________________________

У рамках курсу заторкуються окремі аспекти екуменічного діалогу в еклезіоло-
гічній площині. За словами викладача Павла Смицнюка, в курсі «Еклезіологія» чверть 
усіх авторів – православні (архим. Кирило Говорун, Ярослав Пелікан, о. Микола 
Афанасьєв, о. Сергій Булгаков, о. Георгій Флоровський).  Рекомендуються також праці 
митрополита Йоана Зізіуласа, один семінар присвячений Равеннському документу – 
плоду православно-католицького офіційного діалогу. Є семінар, присвячений Лютеру, 
де читаються його оригінальні твори і цей семінар модерує запрошений 
протестантський богослов.

Цей курс викладається на бакалаврському рівні та, поглиблено, в аспірантурі; в 
обох випадках це предмет за вибором. На бакалаврському рівні, за словами викладача о. 
Костянтина Лозінського, він використовує джерельні документи Римо-Католицької 
Церкви, книжки католицьких авторів (Карла Йозефа Гефеле, кардинала Цезаря 
Баронія) та іншу літературу (наприклад, «Тренос» Мелетія Смотрицького), книгу-

33підручник протоієрея Максима Козлова «Сравнительное богословие» . Питання в 
тому, наскільки критично викладач подає матеріал, викладений в цих книжках.

7.2.1.5. Еклезіологія
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Предмет «Історія і віровчення Римо-Католицької Церкви» є наступником предмета 
«Порівняльне богослів'я», який до 2012 року викладав той же о. Костянтин Лозінський. 
Однак ці предмети мають різні завдання: для «Порівняльного богослів'я» це 

34
зіставлення доктринальних підходів ; а для «Історії і віровчення Римо-Католицької 
Церкви» – висвітлення власне історії та специфіки богословських підходів даної 
конфесії. У силабусі свого курсу викладач так описує його завдання: «Цей курс 
призначений для підготовки студентів бакалаврів, який спирається на історію та 
богословський аналіз відступлення від Православної Церкви у догматичному та 
моральному вченні Римо-Католицької Церкви. Курс має вказати на ті відступлення у 
догматичному та моральному вченні, які відірвали Римо-Католицьку Церкву від 
єдності з Православною Церквою. Однак наука не лише вказує на ці відходження, але і 

35критикує їх на основі Божественного Одкровення» . Цей опис дуже нагадує текст 
36Вступу до книги «Порівняльне богослів'я» , упорядником якої є той же професор, і 

свідчить про те, що завдання даного курсу – навіть не «порівняльне» богослов'я, а 
37радше «викривальне» (обличительное, полемическое) , яке викладалося в православ-

38них духовних школах, зокрема в Києво-Могилянській академії, з кінця XVII ст . Це дає 
привід думати, що елементи згаданого застарілого підходу все ще присутні у 
викладанні теперішнього предмета «Історія і віровчення Римо-Католицької Церкви». 
Таке припущення підтверджують відповіді студентів КПБА при анкетуванні та 
проведенні групового інтерв'ю, а також присутність застарілої інформації, стереотипів 

39та упереджень стосовно католицтва у деяких аспірантських статтях , виставлених на 
офіційній сторінці КПБА (до речі, автори статей посилаються майже виключно на 
російську православну літературу).

_________________________
34

«Як форма богословського обміну, порівняльне богослів'я особливо зацікавлене у висвітленні природи, динаміки 

та використання доктрин та їхніх референтів у межах традицій, але й поза межами». Francis X. Clooney SJ. // Kathryn 
Tanner, ред. та інші The Oxford Handbook of Systematic Theology. Oxford 2007.

 
35

041 Б ВД 8 Історія та богослів'я Римо-Католицької Церкви  // Київська православна богословська академія...   ...... 

(https://drive.google.com/file/d/141Oc9sPqaKAwQCfW72JTmsFgtqNfCI-n/view).
36

Порівняльне богослів'я / упор. Костянтин Лозінський. Київ 2013, с. 6.

37
Завданням «викривального богослов'я» є «спростування тих навчань в галузі богослов'я, якими відрізняються від 

даного християнського віросповідання всі інші». (Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона – российская 
универсальная энциклопедия. Санкт-Петербург 1890–1907, 82); або ж: «викривальне богослов'я вивчає істини 
православної віри в зіставленні з тими догматичними, канонічними і церковно-практичними відхиленнями, які містять 
інославні, тобто відпалі від єдності Вселенської Церкви, конфесії». (Обличительное богословие / сост. магистр 
богословия Евгений Успенский. Санкт-Петербург 1895, VI, а також изд. 2-е, репринтное. Санкт-Петербург 2005).

38
Олег Надь. Обличительное богословие в Киево-Могилянской академии (конец XVII – начало XIX вв. // Богослов.ru 

(https://bogoslov.ru/article/3250809).
 

 

39
Іван Сопронюк, аспірант КПБА. Еклезіологія Римсько-Католицької Церкви у контексті православного богослів'я// 

Київська православна богословська академія (www.kpba.edu.ua/statti/1887-ekleziolohiia-rymsko-katolytskoi-tserkvy-u-
konteksti-pravoslavnoho-bohosliv-ia.html), Федір Сиволоб, аспірант КПБА, Чому саме Православ'я є істинною вірою? // 
Київська православна богословська академія (www.kpba.edu.ua/statti/376-istyna.html).
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42
Див. вище п. 7.2.1.3.

40
041 Б В 15 Історія і богослів'я протестантських деномінацій // Київська православна богословська академія.......... 

(https://drive.google.com/file/d/1gK8wfYODg9HkbfsENSf1SZVnGTdphvgd/view).
41
 Див. вище п. 7.2.2.1.

_________________________

7.2.2.2.  Історія і віровчення протестантських деномінацій

7.2.3.  Деякі зауваження

Ми уже згадували вище, що у 2012 році курс «Порівняльне богослів'я» було 
розділено на два предмети: «Історія та богослів'я Римо-Католицької Церкви» та 
«Історія та богослів'я протестантських деномінацій». Судячи з інтерв'ю з викладачем, 
який читає предмет «Історія та богослів'я протестантських деномінацій», аналізу 

40пропонованої ним літератури та силабусу курсу , йому вдалося подолати недоліки, 
притаманні викладанню предмета «Історія та богослів'я Римо-Католицької Церкви». 
Слід відзначити, що викладач, який читає «Історію та богослів'я Римо-Католицької 
Церкви» для аспірантів, уник елементів полеміки та застарілих упереджень, які 

41
продовжують поширюватися на бакалаврському рівні . 

Отже, незважаючи на заяви адміністрації про викладання в неполемічному ключі, 
бачимо, що тенденції негативного представлення католицтва до кінця ще не подолані.

Про екуменічний рух не просто надається інформація, але й пропонується оцінка 
різних його аспектів, зроблена православними авторами. Після розгляду особливостей 
богословського підходу протестантів робиться зіставлення з православним поглядом 
на ці речі на основі твору Христоса Яннараса «Віра Церкви», творів Йоана Зізіуласа, 
Калістоса Уера. 

Варто зазначити, що КПБА має більше курсів про орієнтальні Церкви на рівні 
магістратури, на яких обговорюється не лише історія цих Церков, але й богослужіння, і 
це два окремих курси. Тимчасом в УКУ інформація про орієнтальні Церкви подається 
лише в рамках загального курсу «Церкви східного християнства (історія і сучас-

42ність)» .

Цікаво зазначити принцип, за яким о. П. Лопатинський відділяє протестантські 
деномінації від новітніх релігійних рухів: у сферу розгляду предмета «Історія і 
віровчення протестантських деномінацій» він вносить ті конфесії, які є членами 
Всеукраїнської Ради Церков і з якими існує спілкування в українському контексті. За 
його словами, рекомендує він переважно літературу самих протестантів. Великою 
допомогою в цьому є серія перекладів, присвячених святкуванню 500-ліття 
протестантизму, які зробило  видавництво «Дух і літера».

Цікавим є також прийом викладача – проводити опитування студентів наприкінці 
лекції, з'ясовуючи, чи змінилося в позитивний бік ставлення студентів до 
протестантської конфесії, про яку вони щойно прослухали лекцію.

За словами викладача цього курсу о. Петра Лопатинського, після викладу історії 
виникнення протестантських деномінацій він робить логічний перехід до теми 
створення і праці Всесвітньої Ради Церков. Сам екуменічний рух розглядається 
достатньо детально, викладач намагається спростовувати звинувачення екуменічного 
руху в будуванні над-Церкви та розвіювати інші антиекуменічні міфи та упередження. 
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7.4.  Екуменічна складова у виховному процесі

У КПБА ця тема взагалі не порушується. У контексті дослідження прозвучала 
пропозиція впровадити ознайомлення з міжнародним православно-католицьким 
діалогом, оскільки це дуже актуальна тема, хоча настільки ж мало згадувана в 
православному середовищі. Таке ознайомлення могло б відбутися в рамках 
щотижневого «публічного лекторію» – тоді до нього долучилося б більше зацікавлених 
і можна було б застосувати формат дискусії.

За словами деяких викладачів КПБА, студенти мають можливість відвідувати 
храми та богослужіння інших конфесій і багато з них це практикує; відбуваються також 
колективні відвідини, організовані самими викладачами.

Під час навчання в УКУ семінаристи ЛДС  мають лекції разом зі студентами 
світського відділення, серед яких є представники інших конфесій, що творить нагоди 
для здобуття досвіду міжконфесійного спілкування. Крім того, семінаристи можуть 
брати участь у численних подіях, організованих Інститутом екуменічних студій УКУ та 
іншими підрозділами ФБФ, екуменічних за змістом або ж за участю представників 
інших конфесій.

У студентів обох семінарій все ще присутнє упереджене ставлення до 
протестантських деномінацій, стосовно яких в українському суспільстві панує значна 
кількість стереотипів. Викладачі обох семінарій стверджують, що в процесі 
викладання курсу вони проводять опитування студентів про зміну їхнього ставлення до 
протестантів і відзначають позитивну динаміку. Наголошують на тому, що подають 
більше історичних аргументів, а не полемічних. Зауважують, що бракує літератури 
українською мовою, тому мало що можуть запропонувати студентам для самостійного 
опрацювання.

7.3.  Питання католицько-православного діалогу

Ознайомлення з діяльністю Спільної комісії з католицько-православного діалогу 
відбувається в ЛДС у рамках предмета «Екуменічний та міжрелігійний діалог», а 
окремі аспекти – у предметі «Еклезіологія». 

Студенти ЛДС, крім академічної програми, мають ще й пасторальну практику, 
зокрема в лікарнях і тюрмах, де конфесійна приналежність підопічних до уваги не 
береться. Відбуваються також поїздки на Схід України, де семінаристи надають 
допомогу родинам, переважно православним, які втратили на війні рідних. 

Обидві сторони висловилися схвально про можливість підписати меморандум про 
співпрацю, метою якого було б краще взаємне пізнання. До того ж, такий крок став би 
позитивним прикладом для інших церковних закладів України.

7.5.  Підписання меморандуму про співпрацю

У ЛДС існує студентська організація «Еффата», яка цікавиться саме питаннями 
екуменічного діалогу і має за мету поглибити пізнання інших конфесій на практичному 
рівні.  

7. Наявність предметів, 
які порушують питання екуменізму, 
та присутність міжконфесійної складової 
в навчальному процесі
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8.1. Екуменічний діалог на рівні студентів семінарій 
43

Анкетування показало, що студенти обох семінарій  мають обмежені й лише 
епізодичні контакти з представниками інших конфесій (Табл. 1а, 1б), попри те, що 
більшість походить із поліконфесійного регіону – Заходу України. Детальніший аналіз 
даних, із врахуванням походження студентів, свідчить, що географічний чинник майже 
не впливає на інтенсивність контактів із представниками інших конфесій. Студенти 
обох семінарій дуже рідко відвідують храми інших Церков (Табл. 2а, 2б). Однією з 
основних причин цього явища ми вважаємо спосіб життя семінарій як закладів 
«закритого типу». Під час коротких відпусток і вихідних семінаристи, як правило, 
займаються приватними справами та відпочинком і здебільшого перебувають у своєму 
звичному моноконфесійному середовищі. 

Ставлення до студентської мобільності суттєво різниться у випадку студентів ЛДС 
і КПБА (Табл. 5а, 5б). Семінаристи ЛДС достатньо відкриті до можливості навчання в 
закладах освіти інших конфесій (негативно до цього ставляться бл. 25%). Натомість 
серед студентів КПБА спостерігається деяка упередженість до можливості навчання на 
богословських факультетах інших християнських конфесій (негативно – бл. 37%). 
Історія міжнародної співпраці ПЦУ лише почалася, тому студентам ПЦУ наразі бракує 
позитивних прикладів попередників, що з плином часу, безумовно, зміниться.

 

Під час анкетного опитування студентів від першого по випускні курси ми 
намагалися з'ясувати ступінь їхньої відкритості / закритості до можливості 
налагодження міжконфесійної співпраці, їхнє ставлення до інших конфесій, рівень 
довіри до очільників українських Церков тощо. (Результати опитування див. у 
Додатку). 

8. Опитування студентів

 Попри це, семінаристи як УГКЦ, так і ПЦУ виявляють зацікавленість у спілкуванні 
з представниками інших конфесій (Табл. 3а, 3б). Дещо вищий ступінь відкритості та 
рішучості демонструють студенти ЛДС. Якщо студенти КПБА відзначають 
необхідність діалогу, зустрічей і спортивних змагань, спільної праці в соціальній сфері, 
то семінаристи УГКЦ говорять також про необхідність просвітницької роботи серед 
парафіян, спрямованої на досягнення порозуміння, а багато хто засвідчує готовність до 
спільних молитовних зустрічей. Загалом студенти ЛДС рішучіше говорять про 
«єдність Церкви», а студенти КПБА – радше про «порозуміння і діалог». Ці дані можуть 
свідчити про те, що екуменічному компоненту в ЛДС приділяється більше уваги і що 
цю тему частіше артикулюють офіційні представники УГКЦ. При цьому студенти обох 
закладів досить поверхово ознайомлені (або й зовсім не знайомі) з важливими 
документами православно-католицького діалогу (Табл. 4а, 4б), а свої «екуменічні 
знання» найчастіше черпають із того, що на ці теми говорять лідери Церков у ЗМІ.

_________________________
43

Було опитано 119 студентів ЛДС/УКУ та 66 студентів КПБА шляхом анонімного онлайн анкетування.

8. Опитування студентів
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Додатковим чинником незацікавленості в освітніх можливостях може бути 
спрямованість освітньої програми на подальше парафіяльне служіння, а не на 
продовження вищих богословських студій, поглиблення і розвиток власної 
богословської освіти.  При цьому студенти обох навчальних закладів позитивно 
оцінюють перспективу прослухати лекцію чи цикл лекцій від представників інших 
конфесій у рамках власної освітньої програми.

Проаналізувати екуменічну відкритість студентів та навчально-виховної програми 
обох семінарій дозволяють відповіді семінаристів на питання про можливість 
співслужіння з представниками інших конфесій в межах однієї територіальної громади 
(Табл. 6а, 6б). Слід зауважити, що студенти обох семінарій здебільшого стримано 
висловлюються про можливість почергових богослужінь. Студенти КПБА 
розглядають такий сценарій більш негативно, проте й багато майбутніх священників 
УГКЦ мають застереження щодо цього. Серед очевидних причин такого ставлення – 
ряд практичних незручностей, якими супроводжуються такі ситуації: неможливість 
вільно встановлювати графік богослужінь, необхідність постійного узгодження дій з 
іншою громадою, небажання конкурувати «на одному полі» з іншою «національною 
Церквою» тощо. Цікаві якісні дані дає порівняльний аналіз відповідей. Опитування 
серед студентів КПБА свідчить, що для почергового служіння в одному храмі 
першорядним для них є не обрядовий, а віросповідний (конфесійний) чинник, і вони 
охочіше погодилися б на спільне використання храму з представниками Московського 
Патріархату, ніж з вірянами УГКЦ. Попри те, що досить багато студентів КПБА (48%) 
сприймають УПЦ як «ворожу конфесію», її вони трактують як конфесію одновірців – 
на відміну від греко-католиків, при тому, що 67% студентів КПБА вважає їх «дружньою 
конфесією». Ці висновки підтвердилися в результаті проведення фокус-групи з 
чотирма студентами старших курсів КПБА.

8. Опитування студентів
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3. З аналізу церковних документів, інтерв'ю, студентських анкет та відкритих 
джерел обох семінарій, на жаль, простежується тенденція до зосередженості на 
власних, внутрішніх завданнях та проблемах і відсутність або недостатність уваги до 
питань міжконфесійного спілкування та співпраці. Це накладає відбиток на формацію 
священнослужителів та їхнє подальше служіння на місцях. Можна стверджувати, що 
українське суспільство в результаті низки подій, завдяки яким українські християни 
краще пізнали одне одного, більшою мірою дозріло до такої співпраці, ніж церковне. 
Це, безумовно, позитивна суспільна тенденція, і Церквам слід адекватно реагувати на 
неї. Бо якщо українські конфесії не будуть «встигати» за цими тенденціями, то це 
призведе до поглиблення конфесійного індиферентизму або навіть до позаконфесій-
ного християнства.

ВИСНОВКИ

4.  Кожна семінарія має наукові напрацювання, якими варто було б ділитися.

5.  Потрібне взаємне пізнання семінаристів обох закладів – це дасть добрі плоди як 
у короткотерміновій, так і в довготерміновій перспективі. Підтвердженням цього є 
позитивний результат двох недавніх ініціатив: 1) серії з трьох вебінарів у рамках 
проєкту «У пошуках порозуміння і єдності» Відкритого православного університету та 
«Нової бібліотеки Софії-Мудрості», які відбувалися в 2021р.; 2) Літньої школи 
міжконфесійного діалогу, того ж року. Вебінари були присвячені пошукові спільної 
спадщини та обмінові унікальними традиціями греко-католиків і православних, а 
участь у них взяли студенти КПБА та Київської Трьохсвятительської духовної семінарії 
УГКЦ. Літня школа була організована Інститутом екуменічних студій УКУ в 
партнерстві з Комісією УГКЦ з міжконфесійних та міжрелігійних відносин, Київською 
православною богословською академією та Східноєвропейським інститутом теології.

1. Слід констатувати, що між КПБА та ЛДС/УКУ нині бракує взаємного 
ознайомлення і контактів на вищому рівні. Водночас обидві семінарії сповідують 
подібні цінності; до того ж, наявні всі передумови для налагодження співпраці: в обох 
семінаріях адміністрація та викладацький склад – це молоді, освічені, відкриті до 
співпраці фахівці, тому цю нагоду не можна втратити. 

2. Якщо основи для міжконфесійного порозуміння й відкритості не будуть 
закладені під час навчання семінаристів, то згодом зробити це буде набагато важче, 
оскільки система «постійної формації» священнослужителів не всюди ефективно 
працює. Крім того, семінарист, вихований у традиціях конфесійного ізоляціонізму, 
ставши священнослужителем, буде виховувати у відповідному дусі своїх парафіян.

6. Українські семінарії – як, зрештою, і українські конфесії загалом – тільки 
починають відкривати для себе екуменічну царину. Поступово ми перестаємо 
сприймати одні одних як конкурентів і починаємо усвідомлювати, що поліконфесій-
ність – це не проблема, а багатство.

ВИСНОВКИ



28

ПРОПОЗИЦІЇ

Проаналізувавши інтерв'ю з адміністрацією й окремими викладачами семінарій та 
анкети, заповнені семінаристами, ми змогли сформулювати початковий висновок про 
ступінь відкритості студентів досліджуваних богословських навчальних закладів до 
екуменічного компоненту в процесі їхньої освіти й виховання (формації), а також про 
те, як вони бачать покращення і поглиблення співпраці у цій царині.

1.3. Організувати низку спільних навчальних заходів, як-от гостьові лекції 
професорів, виступи в рамках «публічного лекторію», семінари, майстер-класи 
тощо. 

1.2. Налагодження прямого діалогу між профільними кафедрами (з 
підготовленим заздалегідь порядком денним). Деякі кафедри вже мають такі 
контакти; спираючись на них, можна розвинути нові, між іншими кафедрами, та 
поглибити наявні.

Налагодження співпраці та впровадження чи поглиблення міжконфесійного 
елементу в навчальній програмі та формації семінаристів міг би відбуватися 
паралельно.

1.5 Організувати навчально-методичні семінари (принаймні раз у рік) для 
підвищення кваліфікації викладачів екуменізму, догматики, морального богослов'я 
та історії Церкви, щоб ділитися напрацюваннями, методикою викладання курсів, 
новою літературою. Такі заходи покликані сприяти кращому та об'єктивнішому 
пізнанню конфесій,  долати упередження та історичні стереотипи, вдосконалювати 
освітні програми й методики викладання навчальних дисциплін.

●  окремі православні богослови брали участь в екуменічних зустрічах вже      
від його зародження;

Ми сформували такий план заходів для семінарій які хотіли б активізувати 
співпрацю з закладами інших конфесій:

1.4. Започаткувати спільні наукові заходи: запрошувати до участі в своїх 
конференціях представників партнерського закладу, згодом – організовувати 
спільні конференції та семінари; сприяти реалізації спільних дослідницьких 
проєктів.

❖ Показати, що міжконфесійний діалог прямо стосується кожного. Недостатньо 
тільки включити інформацію про екуменічний рух у викладання кількох предметів, хоч 
це, безумовно, позитивний момент. Тут корисно послатися на православний досвід 
участі в екуменічному діалозі, а саме, на те, що:

1.1. Ознайомлення в телефонному режимі, затвердження переліку питань для 
співпраці та обмін офіційними делегаціями. У результаті можливе підписання 
меморандуму про співпрацю.

❖Включити в навчальну програму окремий предмет, який би  впроваджував 
студентів  у тематику міжконфесійного діалогу, чи більш специфічного – «Православ'я 
і міжконфесійний діалог».

2.1. КПБА

1. Знайомство між семінаріями

2. Впровадження та поглиблення екуменічного виміру в навчальному процесі.

ПРОПОЗИЦІЇ
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● _Вселенський Патріархат має величезний досвід участі в екуменічних 
зустрічах.

Оновити рекомендовану бібліографію для предмету Історія і віровчення Римо-
Католицької Церкви; можна теж скористатися нещодавно випущеним підручником 
Історія та богослов’я Католицької Церкви, авторства проф. КДАіС Володимира 

45
Буреги .

44
Aurel Pavel, Daniel Buda. The Teaching on Ecumenism and on Other Christian Traditions in Orthodox Churches // 

Orthodox Handbook on Ecumenism, с. 905–906.

●  православні Церкви в 1960-х роках долучилися до нього інституційно;

●  чіткий наголос на основній ідеї: нинішня участь православних в 
екуменічному русі не є революцією в історії православ’я, а є природним 
наслідком постійної молитви Церкви «за єдність усіх». Після патристичної доби 
це ще одна спроба застосувати апостольську віру до історичної ситуації та 
екзистенціальних вимог;

●  об'єктивне представлення позитивного впливу участі православних Церков у 
сучасному екуменічному русі;
●  аспекти, пов’язані з важливістю екуменізму для повсякденного життя правос-
лавних громад;

● послідовне представлення біблійних, історичних, патристичних та еклезіо-
логічних основ екуменічного руху;

● вказівку на місцеві, регіональні чи національні можливості та проблеми, 
пов'язані з екуменізмом, що робитиме викладання екуменізму актуальним для 
контексту, в якому проживають студенти.

За порадою Комюніке консультації в Сібіу (2010) «Майбутнє православного 
богословського виховання та екуменізму», православні богословські школи повинні 
шукати викладачів з богословських шкіл інших християнських Церков та інших 
релігій, щоб вони представляли власну точку зору на свою віру, а тоді вели діалог, 
обговорювали та дискутували з православними студентами та викладачами.

●  чітке визначення термінів, що використовуються в екуменічному богослов’ї;

Отці Аурел Павел та Данієль Буда в щойно згаданому виданні подають серію 
44рекомендацій  стосовно того, що мала би включати узгоджена програма викладання 

екуменізму в православних богословських школах:

Окремі частини книжки «Orthodox Handbook on Ecumenism: Resources for 
Theological Education» (ред. Pantelis Kalaitzidis, Thomas FitzGerald та ін. Oxford 2014) 
варто перекласти українською мовою; присвятити окрему увагу питанню 
православно-католицького діалогу й розгляду його узгоджених документів.

● коротку презентацію типів екуменічних установ з їхньою історією, 
повноваженнями та досягненнями: глобальними, регіональними, національ-
ними тощо, їхні масштаби та специфіку;

2.2. ЛДС

Нині після тривалої перерви відновилося викладання екуменізму й різних його 
аспектів, екуменічний вимір присутній у всій освітній програмі. Однак потрібно:

_________________________

45
Володимир Бурега,  Історія та богослов'я Католицької Церкви: навчальний посібник. Київ 2021.
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Траєкторія майбутніх досліджень
 

Заклади вищої богословської освіти, які ми взяли до розгляду, готуючи цю 
аналітичну записку, – КПБА та ЛДС, – є найбільшими для своїх конфесій, а отже 
достатньо репрезентативні. Проте для отримання повнішої і детальнішої картини 
потрібно:

● більше уваги приділити православно-католицькому діалогу, зокрема 
історичним прецедентам пошуку порозуміння між православними і католиками.

Доцільно узгодити можливість брати кредити одні в одних із певних предметів. У 
зв'язку з пандемією заклади вищої освіти (ЗВО) напрацювали значний досвід онлайн-
викладання і онлайн-навчання; з'явилася можливість проходити окремі курси в 
партнерських закладах, отримуючи за це кредити за системою ЄКТС.

● розвивати спільну харитативно-волонтерську діяльність, зокрема викорис-
товуючи досвід спільноти св. Егідія, організовувати спільні соціальні проєкти, 
взаємодію семінарійних гуртків (по можливості прописати в практиках семіна-
ристів, щоб вони містили екуменічну складову);

●  заохочувати семінаристів до участі у спільній молитві, прощах та духовних 
реколекціях. Запрошувати представників інших конфесій до реколекцій чи днів 
духовної віднови.

4. Академічна мобільність

● Переглянути програми навчальних дисциплін з тим, щоб вони об'єктивніше 
висвітлювали інформацію про інші конфесії, були вільними від упереджень та 
стереотипів, від «порівняльного» богослов'я та «сектознавства». Регулярно 
покращувати зміст курсів, робити їх більш відкритими до розуміння специфіки 
інших конфесій.

3. Поради щодо покращення формаційних / виховних програм:

●  проводити регулярні зустрічі, взаємні відвідини, неформальне спілкування 
між семінаристами;

●  розвивати спортивний напрямок співпраці: футбол, волейбол, шахи, частіше 
організовувати міжконфесійні турніри;

●  Те саме стосується також і ЛДС.

1) взяти до розгляду всі регіональні семінарії ПЦУ та УГКЦ, які в деяких питаннях 
можуть мати власну регіональну специфіку;

●   проводити спільні культурно-мистецькі заходи, творчі вечори, фестивалі;

● контекстуалізувати це викладання, приділивши більше уваги діалогу з 
конфесіями, присутніми в Україні;

● Ватиканський «Довідник» радить запроваджувати екуменічний елемент у 
навчальну програму у співпраці з іншими конфесіями. Крім того, він наголошує 
на важливості спільних заходів і проєктів у повсякденному навчанні студентів 
(D 89). SD заохочує «вчитися про різні інші традиції, від них і з ними» та 
заохочує діяльність спільних освітніх програм для богословських інституцій 
(SD 21).
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2) залучити до розгляду навчальні заклади також інших українських конфесій: 
УПЦ МП, РКЦ та протестантські семінарії;
3) корист)уючись отриманим у цьому дослідженні досвідом, розширити перелік 
питань до викладачів та семінаристів для отримання якіснішого результату 
опитувань;
4) присвятити більше уваги дослідженню силабусів курсів екуменічного спряму-
вання та рекомендованої літератури на предмет присутності / відсутності в них 
екуменічної складової;
5) проводити опитування з певною періодичністю, наприклад, раз на рік, щоби мати 
можливість досліджувати динаміку.

ПРОПОЗИЦІЇ



Додаток. Діаграми, що відображають результати опитувань. 

Табл. 1а ЛДС

Чи спілкуєтесь Ви із людьми, які є представниками інших конфесій?
119 відповідей

Табл. 1б КПБА

Чи спілкуєтесь Ви із людьми, які є представниками інших конфесій?
66 відповідей

Ніколи

Рідко

Час 
від часу

Часто

- 51(42,9%)

- 49 (41,2%)

- 24 (20,2%)

- 3 (2,5%)

0 20 40 60

Ніколи

Рідко

Час 
від часу

Часто

- 21 (31,8%)

- 30 (45,5%)

- 13 (19,7%)

- 2 (3%)

0 10 20 30
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Додаток. 
Діаграми, що відображають 
результати опитувань. 



Табл.2а ЛДС

Чи відвідували/відвідуєте Ви храми/доми молитви інших конфесій?
119 відповідей

Табл. 2б КПБА

Чи відвідували/відвідуєте Ви храми/доми молитви інших конфесій?
66 відповідей

Ніколи

Рідко

Чисто для
екскурсії

Часто

- 59 (49,6%)

- 1 (0,8%)

- 6 (5%)

0 20 40 60
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Додаток. 
Діаграми, що відображають 
результати опитувань. 

- 51(42,9%)

Зарази цікавості

Раз був 
до плащаниці

Костел

У Велику п’ятницю 
та на Різдв...

- 1 (0,8%)

- 1 (0,8%)

- 1 (0,8%)

- 1 (0,8%)

Ніколи

Рідко

Часто

- 20 (30,3%)

- 1 (1,5%)

- 2 (3%)

0 20 30 40

- 42 (63,6%)

Інколи, коли їду 
в паломництва
чи на екскурсії

10 50

- 1 (1,5%)

- 1 (1,5%)

Один раз

Інколи



Табл. 3а ЛДС

Як би Ви поставились до можливості візитів в семінарії інших конфесій задля 
знайомства, до візитів до вас?
119 відповідей

Табл. 3б КПБА

Як би Ви поставились до можливості візитів в семінарії інших конфесій задля 
знайомства, до візитів до вас?
66 відповідей

Позитивно

Скоріше 
позитивно

Нейтрально

Скоріше
нейтрально

- 33 (27,7%)

- 17 (14,3%)

- 2 (1,7%)

- 67 (56,3%)

0 20 40 60
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Додаток. 
Діаграми, що відображають 
результати опитувань. 

80

Негативно - 3 (2,5%)

0 20 30 4010

- 15 (22,7%)

- 3 (4,5%)

- 31 (47%)

- 18 (27,3%)

- 2 (3%)

- 1 (1,5%)

Позитивно

Скоріше 
позитивно

Нейтрально

Скоріше
нейтрально

Негативно

Тільки за!!!



Табл. 4а ЛДС

Чи у ході лекцій Ви були ознайомлені?

35
Додаток. 
Діаграми, що відображають 
результати опитувань. 

60

40

20

0

З Довідником застосування 
принципів і норм екуменізму?

З Екуменічною 
концепцією УГКЦ? 

Екуменічними поглядами
на єдність церков Глав УГКЦ? 

Так Побіжно Ні

Питання Так Побіжно Ні

З Довідником застосування 
принципів і норм екуменізму?

Екуменічними поглядами
на єдність церков Глав УГКЦ? 

З Екуменічною 
концепцією УГКЦ? 

16

38

32

53

42

54

50

39
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Табл. 3б КПБА

Як Ви оцінюєте православно-католицький офіційний богословський діалог?
66 відповідей

0 10 15 205

- 20 (30,3%)

- 2 (3%)

- 12 (18,2%)

- 25 (37,9%)

- 5 (7,6%)

- 2 (2,3%)

Позитивно

Скоріше 
позитивно

Нейтрально

Скоріше
негативно

Негативно

Важливо щоб
він був, але з в...

25

- 1 (1,5%)

Мені не відомо
про такий



Табл. 5а ЛДС

Як би Ви поставились до можливості поїхати на вищі студії за кордоно у право-
славний чи протестантський ЗВО, чи на богословські факультети світських ЗВО?
119 відповідей

Позитивно

Скоріше 
позитивно

Нейтрально

Скоріше
негативно

- 38 (31,9%)

- 23 (19,3%)

- 3 (2,5%)

- 31 (26,1%)

0 10 20 30

36
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Діаграми, що відображають 
результати опитувань. 

40

Нейтрально

- 1 (0,8%)

- 1 (0,8%)

Не думаю їхати 
на студії післ...

Можливо, але 
якщо вчення уні...

- 27 (22,7%)

Табл. 5б КПБА

Як би Ви поставились до можливості поїхати на вищі студії за кордоно у право-
славний чи протестантський ЗВО, чи на богословські факультети світських ЗВО?
66 відповідей

- 10 (15,2%)

20

Позитивно

Нейтрально

Скоріше 
позитивно

Скоріше
негативно - 8 (12,1%)

- 3 (2,5%)

0 5 10 15

Негативно

- 1 (1,5%)

- 1 (1,5%)

На богословському
факульте....

Байдуже

- 9 (13,6%)

- 23 (34,8%)

- 16 (24,2%)

25



Табл. 6а ЛДС

В майбутньому парафіяльному житті, як би Ви поставилися до почергового 
служіння в одному храмі з громадою
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Діаграми, що відображають 
результати опитувань. 
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Позитивно
Скоріше 

позитивно Нейтрально

ПЦУ

УПЦ 

15

3

37

31

21

39

0

Скоріше 
негативно Негативно

ПЦУ? УПЦ?

В майбутньому парафіяльному житті, як би Ви 
поставилися до почергового служіння в одному 
храмі з громадою

Скоріше
негативно

Негативно

11

31 15

35

Табл. 6а ЛДС

В майбутньому парафіяльному житті, як би Ви поставилися до почергового 
служіння в одному храмі з громадою

40

30

20

10

Позитивно Скоріше позитивно Нейтрально

0

Скоріше 
негативно Негативно

УГКЦ? УПЦ?РКЦ?



38
Додаток. 
Діаграми, що відображають 
результати опитувань. 

Позитивно
Скоріше 

позитивно Нейтрально

УГКЦ

РКЦ 

1

2

14

13

12

9

В майбутньому парафіяльному житті, як би Ви 
поставилися до почергового служіння в одному 
храмі з громадою

Скоріше
негативно

Негативно

6

10 29

36

УПЦ 20 11 116 18


