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4 жовтня 2017 р., середа

13:20 ................. Божественна літургія
 Храм св. софії-Премудрості Божої, 
 український католицький університет, 
 вул. козельницька, 2-а

14:30 ................. реєстрація учасників

15:00 – 18:00 .. урочисте відкриття 
 та пленарне засідання
 український католицький університет, 
 центр митрополита андрея Шептицького, 
 вул. козельницька, 2-а,
 Парковий конференц-зал

 привітання від співорганізаторів
 о. Богдан прах, 
 ректор українського католицького університету

 олег синютка, 
 голова львівської обласної державної адміністрації 

 андрій садовий, 
 міський голова львова

 олександр ганущин, 
 голова львівської обласної ради

 Юрій Бобало, 
 ректор національного університету 
 «львівська політехніка»

 о. іван дацько, 
 президент інституту екуменічних студій 
 українського католицького університету

десятий рік поспіль інститут екуменічних студій українського католицького 
університету організовує екуменічний соціальний тиждень. десятий ювілей-
ний всеукраїнський форум цього року відбувається двічі, у  києві та львові. 

ініціативу проведення форуму у львові підтримали партнери-співоргані за- 
то ри, серед яких львівська міська рада, львівська обласна рада та адмі-
ністрація, національний університет «львівська політехніка», інститут екуме-
нічних студій уку, українська академія лідерства, український католицький 
університет, релігійний інтернет-ресурс «духовна велич львова», Благо-
дійна організація «справа скарбека». Вже традиційно на Форумі зустрі-
чаються представники духовенства, релігійних організацій, освіти, влади,  
бізнесу, громадського сектору, Змі, щоб обмінятися досвідом та напрацю - 
вати шляхи вирішення соціальних проблем.

темою екуменічного соціального тижня є «Гідність – служіння – солідарність: 
на шляху оновлення країни». ця тема завжди буде актуальною, адже прин-
ципи солідарності, справедливості, любові до ближнього є необ хідним у по-
доланні гострих проблем, а особливо в часи трансформації суспільства, вій-
ськових дій і загальної нестабільності. це питання актуальне не лише для 
україни, але і для цілого світу. адже добрі приклади об’єднання громадян  
у кризовий час показують нам, що принцип взаємодопомоги допомагає  
знаходити порозуміння та вирішувати конфлікти. 

цьогорічний екуменічний соціальний тиждень в особливий спосіб матиме  
еку менічний вимір. це спричинено трьома важливими річницями, які сто-
суються усіх віруючих християн у світі. По-перше, цього року відзначаємо 
500-ліття Реформації, по-друге, триває підготовка до 2000-річчя Воскре - 
 сін ня Христового, і по-третє, визначені нові перспективи на шляху єдності  
церков, які окреслив координаційний комітет спільної міжнародної комісії  
для Богословського діалогу між католицькою церквою та Православною 
церквою, наради якого відбулися на острові лерос (Греція) 5-9 вересня  
2017 р.

Під час 10-го екуменічного соціального тижня 4-7 жовтня 2017 року будуть 
проведені науково-практичні та культурно-мистецькі заходи, присвячені 
все бічному висвітленню проблем гідності, служіння та солідарності. до учас-
ті запрошено провідних експертів з україни та з-за кордону, представників  
волонтерських рухів, церковних ініціатив, громадських організацій, благо-
дійних фондів, влади та Змі. 

Запрошуємо учасників Форуму до спільної праці та ділення досвідом в часі  
10-го екуменічного соціального тижня!

З повагою, 
організаційний комітет екуменічних соціальних тижнів україни
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 д-р роман соловій, 
 український історик, богослов
 ПРотестантська РеФоРмація 
 і Питання ХРистиянської єдності
 о. д-р іван дацько, 
 президент інституту екуменічних студій     
 українського католицького університету 
 ПРаВослаВно-католицька ЗустРіч у ГРеції 
 5-9 ВеРесня 2017 Р.: ноВі ПеРсПектиВи 
 на ШляХу єдності цеРкоВ

 дискусія

11:30-12:00 ..... перерва на каву

 о. василь рудейко, 
 завідувач кафедри літургійних наук уку,     
 заступник голови Патріаршої літургійної комісії уГкц
 нетаїнстВенне таїнстВо сВяткуВання ПасХи
 о. петро Балог, оР
 сПільне сВяткуВання ПасХи. 
 ПеРсПектиВи і ПРоБлеми

14:00-16:00 панельна дискусія 
 «солідарність націй vs 
 національний егоїзм»
 український католицький університет, 
 вул. Хуторівка, 35-а, конференц-зал

Модератор:  ярина турчин, 
 директор інституту гуманітарних та соціальних наук,   
 професор кафедри політології та міжнародних відносин  
 національного університету «львівська політехніка»

доповідачі:  ірина ключковська, 
 директор міжнародного інституту освіти, культури 
 та звязків з діаспорою національного університету   
 «львівська політехніка» 
 укРаїнські сПільноти: інтеГРація vs асиміляція
 антоніна колодій, 
 доктор філософських наук, професор 
 межі толеРантності і ПРинциП ПоліткоРектності 
 В культуРному ПРостоРі сучасної укРаїни
 Фламінія джованеллі, 
 член Папської ради «справедливість і мир», Ватикан
 солідаРність - ШляХ до майБутньоГо

 відкрита дискусія 
 «гідність-служіння-солідарність: 
 на шляху оновлення країни» 

Модератор:  анатолій Бабинський,
 головний редактор журналу «Патріархат»

проМовці: проф. д-р алоіс Бух, 
 професор морального богослов’я у між’єпархіальній   
 великій семінарії в лантерсгофен, німеччина
 сім’я - Школа Гідності, служіння і солідаРності
 владика йосиф мілян,  
 керівник пасторально-міграційного відділу уГкц
 станоВлення ноВої укРаїнської діасПоРи єВРоПи.  
 діти і молодь – осноВна уВаГа майБутньоГо
 володимир турчиновський, 
 директор міжнародного інституту етики та проблем   
 сучасності українського католицького університету
 думаючи ПРо майБутнє: Від РеВолюції Гідності 
 до осВіти З Гідністю

дискутанти: євген глібовицький, 
 політолог, учасник несторівської експертної групи

  ярослав рущишин, 
  український підприємець і громадський діяч

5 жовтня 2017 р., четвер

10:00-13:00 ... семінар українського християнського
 академічного товариства «єдність   
 християн україни – новий Формат»
 український католицький університет, 
 вул. Хуторівка, 35а, 101 аудиторія 

Модератор:  тарас дмитрик, 
 секретар українського християнського
 академічного товариства

доповідачі:  о. георгій коваленко, 
 Відкритий православний університет 
 святої софії-Премудрості
 2000-Річчя ВоскРесіння ХРистоВоГо: 
 єдність В даті чи єдність у ХРисті?
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дискутанти:  володимир горбач, 
 політичний аналітик інституту євро-атлантичного   
 співробітництва, експерт з питань зовнішньої 
 та внутрішньої політики україни.
 галина зеленько, 
 член комісії з євроінтеграції президії нан україни
 тарас дзюбанський, 
 керівник центру міжконфесійного  і міжрелігійного 
 діалогу «лібертас»
 назарій Брезіцький, 
 меценат, президент та засновник Благодійної організації 
 «Благодійний фонд «справа скарбека»
 оксана винницька-Юсипович, 
 почесний консул канади у львові
 рафал вольські, 
 Генеральний консул Республіки Польща у львові
 данило ярема,  
 почесний консул Франції у львові

 16:00  презентація україномовного
 перекладу книги  
 «Фотієва схизма: історія і легенда»   
 Франтішека дворника
 український католицький університет, 
 вул. Хуторівка, 35а, конференц-зал

Модератор:  тарас курилець, 
 керівник проектів та програм інституту екуменічних студій 
 українського католицького університету

доповідачі:  о. д-р іван дацько, 
 президент інституту екуменічних студій     
 українського католицького університету
 тарас курилець, 
 керівник проектів та програм інституту екуменічних студій 
 українського католицького університету
 д-р марія горяча, 
 доктор богослов’я, 
 викладач українського католицького університету
 роман скакун, 
 науковий редактор видавничого відділу 
 українського католицького університету

6 жовтня 2017 р., п’ятниця

09:00-13:00 круглий стіл 
 «інклЮзивне суспільство 
 як показник зрілості нації» 
 спільно з національним університетом    
 «львівська політехніка»
 національний університет «львівська політехніка», 
 вул. карпінського 2/4, I корпус, 113 ауд..

Модератор:  ніна гайдук, 
 директор міжнародного центру 
 професійного партнерства «інтеграція»,  
 інститут гуманітарних і соціальних наук  
 національного університету «львівська політехніка»

вітальні слова: роман корж,
 проректор з науково-педагогічної роботи
  національного університету «львівська політехніка» 

 лариса климанська, 
 завідувач кафедри соціології та соціальної роботи   
 національного університету «львівська політехніка»

  д-р олаф хус, 
 керівник контактного та інформаційного 
 сервісного центру для студентів з інвалідністю 
 та хронічними захворюваннями 
 Вюрцбурзького університету, німеччина
 ПРо німецький досВід соціальної інклюЗії

доповідачі:  ніна гайдук, 
 директор міжнародного центру 
 професійного партнерства «інтеграція»

 галина герасим, 
 старший викладач кафедри соціології 
 та соціальної роботи національного університету 
 «львівська політехніка»

 роман корж, 
 проректор з науково-педагогічної роботи    
 національного університету «львівська політехніка»
 до Питання імПлементації інклюЗиВної 
 осВітньої Політики у Вищій Школі
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 тереза Фаласеніді, 
 кандидат педагогічних наук, 
 доцент кафедри соціології та соціальної роботи    
 національного університету «львівська політехніка»

13:00-15:00 панельна дискусія 
 «змі як інструмент Формування    
 громадської думки» 
  український католицький університет, 
 вул. Хуторівка, 35 а, 101 аудиторія

Модератор: тарас семенюк, 
 співзасновник і редактор розділу
 аналітично-інформаційного інтернет-ресурсу    
 «shrtmedia»

учасники: соня кошкіна, 
 журналіст, співвласник і шеф-редактор     
 інтернет-видання «лівий берег»
 жан емануель Ютен, 
 журналіст, редактор, Франція
 микола княжицький, 
 журналіст, народний депутат україни, 
 Голова комітету Верховної Ради україни  
 з питань культури і духовності
 парасковія дворянин,  

 викладач  кафедри радіомовлення і телебачення 
 факультету журналістики лну ім. івана Франка, 
 викладач інституту права і психології 
 ну «львівська політехніка», кафедра журналістики 
 та засобів масової комунікації
 йосиф лось,  
 заслужений журналіст україни, 
 завідувач кафедри зарубіжної преси 
 та інформації факультету журналістики 
 львівського національного університету 
 імені івана Франка

 галина мисаковець, 
 керівник обласного відділення фонду 
 соціального захисту інвалідів
 соціальне ЗаБеЗПечення соціальної інклюЗії
 мирослав ніколаєв, 
 начальник львівського регіонального центру 
 фізичної культури та спорту інвалідів «інваспорт»
 інклюЗія В сПоРті
 лілія клос, 
 кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
 соціології та соціальної роботи      
 національного університету «львівська політехніка»
 соціальна РоБота В сФеРі ментальноГо ЗдоРоВ’я 
 як ноВий ВектоР діяльності
 соціальниХ ПРаціВникіВ
 Юлія аронова, 
 мати 7-річної дівчинки з синдромом дауна,    
 яка цього року почала навчатися в загальноосвітній   
 школі, керівник Го «Розправлені крила» 
 Батьки як учасники оРГаніЗації 
 інклюЗиВноГо наВчання дітей у Школі

учасники: о. ігор пецюх, 
 духівник, духовно-пасторальний центр     
 українського католицького університету
 ярослав грибальський, 
 голова правління Го «Реабілітація осіб з інвалідністю»,
 представник національної асамблеї осіб з інвалідністю   
 україни у львівській області
 тетяна шаповалова,  
 доцент кафедри соціології та соціальної робити    
 національного університету «львівська політехніка»;
 наталія курило, 
 психолог, тренер з питань інвалідності,     
 львівська обласна організація  
 «Реабілітація осіб з інвалідністю»
 зореслава люльчак, 
 директор львівського міського центру реабілітації   
 «джерело»
 ганна валько, 
 керівник Бродівського районного центру    
 соціальної реабілітації дітей-інвалідів
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15:00-17:00 .... нагородження переможців конкурсу  
 «репортери надії в україні»
 український католицький університет, 
 вул. Хуторівка, 35 а, конференц-зал

учасники: тарас семенюк, 
 співзасновник і редактор розділу
 аналітично-інформаційного інтернет-ресурсу
 «shrtmedia»
  марта коломиєць,  
 директор Програми iменi Фулбрайта в україні
 алім алієв, 
 журналіст, співзасновник Го «крим sOs»
 вадим лубчак, 
 редактор відділу «Змі та новітніх медіа»     
 газети «день» 

7 жовтня 2017 р., суБота

12:00-16:00 .... виставка-ярмарок 
 соціальних організацій
 Площа Ринок, 1

13:00-15:00 .... роБоча майстерня (workshop)   
 «розвиток лідерських якостей»
організатор:  українська академія лідерства
 вул. Галицька,1 антикафе «CoMMuna”

за підтримки:

партнери:

генеральні
медіапартнери:

 

оФіційний
медіапартнер:

медіапартнери:



організатор:

інститут екуменічних студій 
українського католицького університету

вул. іларіона свєнціцького 17, м. львів, 79011
www.ucu.edu.ua

www.ecumenicalstudies.org.ua
www.esweek.org.ua 

тел.: (38 032) 240-99-44*3388


