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Обґрунтування: 

Протягом 2012-2015 рр. в Ужгороді, на базі Мукачівської гре-
ко-католицької єпархії у співпраці з Ужгородським національним 
університетом та цілим рядом наукових установ реалізовувався 
черговий важливий еколого-освітній проект. Під керівництвом 
німецьких партнерів з Університету Людовіка Максиміліана 
(Мюнхен) в рамках проекту «Наукові основи, міжрелігійна ко-
мунікація та педагогічні принципи християнської екологічної 
етики», за підтримки Реновабіс, було реалізовано цілий ряд за-
ходів покликаних пробудити добру волю і бажання творити по 
відповідальності за Творіння – природу. В результаті реалізації 
проекту підготовлено: перекладено, написано і видано чималий 
спектр друкованих видань, які стосуються різних сторін відпо-
відального ставлення до довкілля. Розроблено і впроваджено 
систему телепередач як в рамках екологічної рубрики «З вірою в 
серці», так і цілої низки інших. Протягом дії проекту реалізову-
вався важливий напрямок по розбудові екологічного богослов’я і 
теології творіння у Східній Європі. 

На семінарі будуть підбиті підсумки роботи проекту і запро-
поновані подальші кроки і дії в рамках яких буде продовжено ро-
боту по відповідальності за Творіння – природу. 



ПРОГРАМА ЗАКЛЮЧНОГО СЕМІНАРУ ПО ПРОЕКТУ 

НАУКОВІ ОСНОВИ, МІЖРЕЛІГІЙНА 
КОМУНІКАЦІЯ ТА ПЕДАГОГІЧНІ ПРИНЦИПИ 

ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕТИКИ

(Вівторок, 23 червня 2015 року) 

10.00 – Реєстрація учасників (Резиденція, актова зала) 

10.20 – Відкриття семінару (Владика Мілан). 

10.30 – Реалізація завдань проекту (Бокотей Олександр, керівник 
Інституту еколого-релігійних студій УжНУ) 

10.40 – Інституційна співпраця проекту та знайомство з видан-
нями, підготовленими протягом його дії (науковий співробітник 
Інституту еколого-релігійних студій Куля Наталія) 

11.00 – Аналіз результатів роботи проекту в ЗМІ (науковий спів-
робітник Інституту Біланич Михайло) 

11.20 – Стратегія продовження роботи проекту (Бокотей Олександр) 

11.40 – Перерва на каву 

12.00 – Обговорення результатів проекту, підготовка резолюції, 
подальша робота 

13.00 – Шведський стіл 
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