
УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
Кафедра богослов’я 

 
 

Науково-практична конференція 
15 листопада, 2012 

 

«Актуальні проблеми та виклики українського суспільства: 
біблійні відповіді» 

 
 
8:00-9:00 – Божественна Літургія. Каплиця св. Йоана Богослова  
                    Філософсько-богословського факультету УКУ, вул. Хуторівка 35-а 
9:00-9:30 – реєстрація учасників конференції 
 
 

Пленарне засідання 
Головуючий: завідувач кафедри богослов’я УКУ Віктор Жуковський 

 
9:30-9:45 – привітання учасників конференції 
 
9:45-10:15 – о. д-р Рафаїл Турконяк, професор Національного університету «Острозька 
Академія». «До проблеми канонів Святого Письма в українському міжцерковному 
контексті» 
 
10:15-10:45 – протоієрей Олег Скнар, кандидат богословських наук, завідувач кафедри 
біблістики Київської духовної академії УПЦ (МП). «Людина як феномен сотворення: спроба 
богословського осмислення» 
 
10:45-11:15 – д-р Любов Дубковецька, викладач кафедри богослов’я УКУ. «Ісус з Назарету і 
відновлення Ізраїля в історичних обставинах кризи» 
 
11:15-11:30 – дискусія 
 
11:30-12:00 – перерва на каву/чай  
 
12:00-12:30 – о. д-р Іван Січкарик, викладач Тернопільської вищої духовної семінарії ім. 
Патріарха Йосифа Сліпого. «Здоров᾿я і хвороба у Святому Письмі. Біблійні відповіді на 
актуальні проблеми сучасної медицини» 
 
12:30-13:00 – о. Володимир Кусьнєж, ліценціат з біблійного богослов’я, викладач Інституту 
релігійних наук св. Томи Аквінського РКЦ (Київ). «Приклади пристосування Св. Лукою 
християнської керигми до язичницького середовища» 
 
13:00-13:30 – о. д-р Юрій Щурко, керівник духовно-пасторального відділу УКУ. «Ісус і 
політика. Свідчення Нового Завіту» 
 
13:30-14:00 – дискусія 
 
14:00-15:00 – обід 
 



 

Секційне засідання 
Головуючий: керівник духовно-пасторального відділу УКУ о. д-р Юрій Щурко 

 
15:00-16:15 – Тема: «Біблія про політичні та соціально-економічні питання» 
 
15:00-15:15 – о. д-р Владислав Ігнатишин, викладач Греко-католицької богословської академії 
ім. Блаженного Теодора Ромжі (Ужгород). «Владні інституції Божої і людської установи у 
біблійному об’явленні» 
 
15:15-15:30 – Іванна Мовчанюк, ліценціат з біблійного богослов’я, викладач кафедри богослов’я 
УКУ. «Послання до семи Церков, що в Азії (Од 2–3): історичний контекст і сьогодення» 
 
15:30-15:45 – о. Євген Станішевський, ліценціат з біблійного богослов’я, старший викладач 
кафедри богослов’я УКУ. «Історично-біблійний погляд на лихварство» 
 
15:45-16:15 – дискусія 
 
16:15-16:45 – перерва на каву/чай  
 
16:45-18:15 Тема: «Інформаційний простір та довкілля: біблійний погляд» 
 
16:45-17:00 –Максим Балаклицький, кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики 
Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. «Біблійний погляд на 
комунікаційні технології (протестантський контекст)» 
 
17:00-17:15 – о. Петро Іськів, докторант кафедри біблійного богослов’я Папського 
Григорянського університету, Рим «Біблія та інформаційний простір. Особливості 
комунікації» 
 
17:15-17:30 – Галина Кушнір, кандидат філологічних наук, аспірант кафедри журналістики 
Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. «Біблійні цінності як засіб 
порятунку сучасної людини від моральної кризи за релігійною публіцистикою Євгена 
Сверстюка» 
 
17:30-17:45 – Галина Теслюк, ліценціат з біблійного богослов’я, викладач кафедри богослов’я 
УКУ. «“Служіть та охороняйте Едемський Сад”: cтарозавітній погляд на відповідальність за 
довкілля» 
 
17:45-18:15 – дискусія  
   
18:15-19:00 – подячний молебень  
 
19:00-20:00 – вечеря 
 
 


