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МІЖНАРОДНА НАУКОВО-БОГОСЛОВСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ У ЛЬВОВІ 

29 червня 2005 року у Львівському інституті 
Міжрегіональної Академії управління персоналом пройшла 
Друга Міжнародна науково-практична конференція 
„Формування духовно і морально зрілої особистості у
процесі викладання гуманітарних дисциплін”, в якій брали 
участь близько 50 науковців, богословів, священиків та 
вчителів християнської етики з України, Польщі, Хорватії та 
Росії.

Конференція розпочалась спільною молитвою, а
символом конференції була ікона “Престіл Премудрості”. З
архиєреським благословенням і привітальним словом 
виступив Єпископ-помічник Глави УГКЦ, владика Ігор 
Возьняк. Змістовну вступну доповідь на тему: “Особливості 
викладання релігієзнавства серед студентів вищих 
навчальних закладів” виголосив священик церкви 
Преображення Господнього у Львові, викладач 
релігієзнавства у Львівському інституті МАУП, всеч. о.
ліценціат богослов’я Тарас Боровець, а також протоієрей,
мітрат, настоятель храму Преображення Господнього у
м.Львові о. Ярослав Чухній на тему: “Моральна криза та її 
наслідки”. 

Першу пленарну доповідь на тему: “Християнська 
етика – основа національної свідомості” виголосив магістр 
канонічного права, високопреподобний о. Василь Зінько,
ЧСВВ із Львівського святоонуфріївського монастиря, який 58 
років душпастирював для української діаспори в Аргентині 
та Бразилії. Підкреслено, що християнство – це єдина,
найдосконаліша релігія, що є об’явлена від Абсолюту,
Небесного Бога Отця. Коли вживається поняття етика, то 
вона може бути тільки християнська. Інші етичні системи не 
мають головного, ессенціального , тобто вищої санкції 

, яка постійно контролює вчинки людини. Головним завданням етики є навчити особу про те, як узгоджувати 
людські вчинки з Божою волею, як влаштовувати своє життя, щоб воно відповідало своїй меті, а також впливати 
на волю, представляти її мотиви для виконання добра та уникання зла. Метою християнської етики є
удосконалення людини, формування в ній істини та здоров'я душі і тіла. Вона базується на моральній аксіології 
християнства і тисячолітній духовній спадщині українського народу. Християнська етика сприяє утвердженню 
національної свідомості, що належно оцінює гідність людської особи 

. Навчає нас, що ми є всі різні та й діти Божі. Християнська етика закликає кожну людину морально 
зростати від дотримання власних обов’язків до відповідальності у щоденному житті. У суспільствах, де люди 
дотримуються засад етики, там національна свідомість стоїть на висоті, а де немає совісті, там панує погорда 
Декалогом та й легковажиться учительським урядом Христової Церкви, там опускаються принципи етики і в
плачевному стані перебуває національна самосвідомість.

Наступну пленарну доповідь на тему: ”Формування духовно і морально зрілої особистості в процесі 
викладання гуманітарних дисциплін на прикладі історико-філософського світобачення європейського 
суспільства в ХХ столітті” виголосив доктор історичних наук, професор Віктор Ідзьо, член кореспондент 
Міжнародної Академії Наук Євразії, ректор Українського державного університету м. Москви, провідний науковий 
співробітник Інституту українознавства МОН України. Змістовну доповідь на тему „Християнські засади 
формування духовно зрілої особистості” виголосив проректор з виховної роботи Львівської національної академії 
ветеринарної медицини ім. C. З. Гжицького, кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії і політології 
Володимир Андрушко. Вказано, що духовність – це стиль релігійного життя, гармонійна дія богословських і
моральних чеснот в особі, яка спричиняє гідну відповідь людини дарам Божої благодаті й харизмам Святого Духа 
та вільною волею йде Божій волі на зустріч, прагнучи щоденно наслідувати Ісуса Христа і Його Матір та й святих 
Божих угодників. Духовність – це релігійна або моральна культура душі, тобто коли людина відповідає за свої 
вчинки перед собою, ближнім і Богом. За висловом о. Олександра Меня, духовність – це все те, що відрізняє 
людину від тварини. Духовна людина завжди готова послужити потребуючому, терплячому, погордженому,
скривдженому, убогому.

Цікаву доповідь на тему „Роль християнських цінностей в етико-культурній орієнтації сучасної молоді”
виголосив кандидат філософських наук, професор, завідувач кафедри ПІ МАУП ім. М.С.Грушевського Савельєв 
В.П. Зауважено, що результати експертного опитування засвідчили таку ієрархію ціннісних орієнтирів серед 
молоді: здоров’я – 72,2 %; чесність, порядність - 56,4 %; ерудиція, глибокі знання – 44,4 %; можливість 
працевлаштування – 44,2 %; працелюбність – 43,8 %; віра в Бога – 39,6 %; високий рівень духовності – 38,6 
%; високий рівень культури – 38,0 %; високий рівень добробуту – 34,8 %; престижна професія – 33,7 %; 
національна гідність, патріотизм – 28,6 % . Релігія та релігійна віра посідають хоч і важливе, проте не головне 
місце в житті сучасної молоді, зокрема студентської.

Ліценціат фундаментальної теології, докторант Люблінського Католицького Університету (Польща) Тетяна 
Баран ознайомила присутніх з проблемою „Вплив ієрархії цінностей на поведінку”. Цікавими дослідженнями 
поділились канд.філос.наук, доцент ЛОІППО Мазур Л.О. на тему: “Проблеми і перспективи українського 
перекладу Біблії” та канд. іст. наук, доцент ЛІ МАУП Єременко Л.В. на тему: “Вивчення “Слова о полку Ігоревім”
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в “Історії України”, “Культурології”. У доповіді доктора мед. наук Антуна Лісеца з м. Ветово (Хорватія) на тему:
“Християнська етика для медперсоналу” застережено слухачів від головних гріхів у людській статевості, а саме:
абортів, вживання "контрацептивних" засобів, штучних запліднень, які є аморальними за своєю природою, бо 
приводять до вбивства зачатого життя дитини.

На конференції теж виступили провідні викладачі і вчителі християнської етики з м. Львова, зокрема,
Антоніна Калашник, Наталія Назар, Романна Ковальська, Марія Ухач. У доповіді Н.Назар, зокрема, вказано на 
кричущі факти аморальності, які є основою теперішньої демографічної політики Китаю – тотальна стерилізація,
заохочення абортів і контрацепції, продаж заморожених абортованих дітей в якості харчових додатків!

Цікаво, що на науковій конференції теж мала доповідь студентка Волинського інституту ім. В. Липинського 
МАУП Козак І.В., яка поділилися аналізом предмету філософська етика.

Додатково поза програмою конференції відбулась цікава дискусія з сучасних проблем духовності між 
учасниками конференції та доктором економічних наук, професором ОНУ ім. І.І.Мечнікова з м. Одеси 
Васильєвим О.В. одним із ідейних натхненників проведення Першого міжнародного конгресу з проблем 
духовності в Нью-Йорку.

Для поширення ідей духовності та моральності і застосуванні їх у навчальній і виховній роботі учасники 
конференції прийняли ряд рекомендацій:
1. Щорічно у червні місяці проводити Міжнародні науково-практичні конференції „Формування духовно і
морально зрілої особистості у процесі викладання гуманітарних дисциплін”. 
2. Для студентів спеціальностей психологія та правознавство організувати читання факультативного 
спецкурсу „Теологія”.  
3. Відкрити у ЛІ МАУП кафедру теології на громадських засадах (до речі, у Києві в МАУП вже три роки 
функціонує кафедра теології) та капличку в корпусі №2 для задоволення духовно - моральних потреб студентів і
викладачів.
4. Зобов’язати завідувачів кафедр і викладачів проводити цілеспрямовану і систематичну виховну роботу;
працювати над власним професійним і духовним вдосконаленням.
5. Довести ідеї конференції до широкого кола студентів, обговорити їх на лекціях і семінарах з відповідних 
дисциплін.
6. Узагальнити досвід формування національної ідеї, духовності і культури, високих лицарських якостей у
студентської молоді.
7. Провести науковий аналіз впливу гуманітарних дисциплін на життя молоді України.
8. Розробити практичні рекомендації щодо морального і духовного виховання сучасної молоді.
9. Порушити клопотання перед Міністерством освіти і науки України зверненням щодо недопустимості 
ліквідації предмета “Християнська етика”, який вже 13 років викладається в навчальних закладах Західної 
України і підміни його предметом “Етика” антропоцетричного і егоцентричного змісту.
Учасниками конференції рекомендовано обмежувати діяльність релігійних сектантів, запроваджуючи техніку 

релігійної безпеки в курсі релігієзнавства. У процесі викладання гуманітарних дисциплін слід остерігатися 
використання окультних, езотеричних наук, які можуть запровадити молодь до прірви бездуховності.
Наголошено, що нерелігійний і недуховний та ненародолюбний педагог – це руйнівник моралі, народу та 
держави. Прикро, але серед інтелігенції ще й нині немає розуміння Церкви, як духовної інституції, а
християнської віри як найголовнішого і найвизначальнішого чинника національного буття, яке включає і
державотворення. Ось чому професорсько-викладацький персонал вищих навчальних закладів має за священний 
обов`язок бути прикладом релігійної і національної зрілості для студентів, нерозривного сімейного життя,
освяченого вінчанням у Церкві, участі у недільних і святкових Богослужіннях та Святих Тайнах, досконалого 
зберігання найвищої Божої Конституції – Декалогу (десяти Божих заповідей).  

Запропоновані на конференції духовні цінності християнсько-етичного виховання допоможуть викладачам 
враховувати їх в навчально-виховних закладах і усвідомлювати вимоги духовного, морального виховання та 
власної відповідальності у переданні їх молоді.

Проведення Третьої Міжнародної науково-практичної конференції „Формування духовно і морально зрілої 
особистості у процесі викладання гуманітарних дисциплін” планується в Львівському інституті МАУП у червні 
2006 року.

Канд.фіз.-мат.наук, ад’юнкт-професор,
завідувач кафедри ЛІ МАУП Огірко О. В.


