
 

Інститут релігії і суспільства Українського католицького 

університету за підтримки Niwano Peace Foundation 

реалізовують проект «Діалог для побудови миру: сприяння 

міжрелігійній толерантності між релігійними громадами 

України». 

 

Проект спрямований долати стереотипи серед академічних та 

релігійних середовищ, будувати діалог між людьми різних 

релігій та конфесій на засадах любові і довіри. 

В межах проекту запланована низка семінарів про соціальне 

вчення і досвід міжрелігійного діалогу Митрополита Андрея 

Шептицького. Прагнемо показати цю постать як приклад 

людини, що виходила за вузькі конфесійні та релігійні рамки, 

намагалася будувати мости порозуміння, закладала 

фундамент для єдності в багатоманітності. Глибинні виміри 

цієї постаті можуть слугувати прикладом в багатьох сферах 

для всіх громадян України незалежно від релігійної чи етнічної 

ідентифікації. Програма проекту передбачає: зустрічі з 

молоддю і представниками різних релігійних та академічних 

спільнот, міжнародну конференцію для молодих науковців, 

літню школу «Соціальна думка митрополита Андрея 

Шептицького» та з’їзд учасників проекту. 

Наприкінці червня 2018 р. ми плануємо провести VIII Літню 

школу «Соціальна думка митрополита Андрея Шептицького» - 

інтенсивний тижневий курс для молоді (18-40 років), що 

містить лекції, дискусії, інтерактивні заняття, фільми, екскурсії, 

знайомство з релігійним та культурним різноманіттям Львова. 

Серед лекторів школи провідні українські наукові, громадські 

та релігійні діячі: Мирослав Маринович, Ліліана Гентош, 

Ярослав Грицак, Тарас Возняк, Оксана Гайова, Олег Турій, 

Зиновій Свереда, рабин Олександр Духовний та ін. Деталі про 

набір на школу з’являться через кілька тижнів. Додаткову 

інформацію про проект можна дізнатися, написавши листа на 

електронну адресу школи: 

sheptytsky_summer_school@ukr.net 

 

Інформаційний партнер проекту – РІСУ (релігійно-

інформаційна служба України) https://risu.org.ua/ 

 

 

 

Учасники виїзних семінарів: 

 

Ігор Медвідь. 

Керівник 

проектів та 

програм 

Інституту релігії 

та суспільства 

УКУ, стар. наук. 

співробітник 

Львівського національного 

літературно-меморіального 

музею Івана Франка. Канд. істор. 

наук (тема дисертації «Характер 

та еволюція релігійних поглядів 

Івана Франка: на прикладі 

ставлення до Греко-Католицької 

Церкви»). Учасник або 

організатор багатьох інших 

проектів, присвячених проблемам 

міжрелігійних та міжнаціональних 

конфліктів, примирення та 

діалогів (2009-2017), зокрема 

співорганізатор Літньої школи 

«Соціальна думка митрополита 

Андрея Шептицького» (2012-2017) 

та літнього міжнародного 

молодіжного семінару “Learning 

from history: rights of religious and 

national minorities nowadays” 

(2016). 

 

Ярослав Кіт.  

Д-р філософії, 

наук. працівник 

Інституту релігії 

та суспільства 

УКУ, викладач 

кафедри 

класичних, візантійських та 

середньовічних студій УКУ. 

Координатор Літньої школи ІРС 

УКУ «Соціальна думка 

Митрополита Андрея 

Шептицького». Учасник проектів  

Фонду Конрада Аденауeра, 

Міжнародного Вишеградського 

фонду, UNESCO, Польської 

Академії Наук. Експерт 

міжнародної аналітичної групи 

Фонду «Amicus Europae» 

Александра Кваснєвського (2012-

2017). Засновник інтернет-

видання «Українська освіта».  


