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Навчання в УКУ влітку не припиняється. Воно просто приймає іншу форму. Літні школи, табори, майстер-класи –
всі вони направлені на те, щоб студенти Університету, а також ті, хто бажає до них долучитися, змогли весело та з
користю провести цей час.
Більше десятка різноманітних Шкіл та близько 500 учасників – такий результат Літнього семестру в УКУ в 2013 році.
Філософія чи богослов’я? Англійська чи німецька мова? А може італійська в Італії? Вибрати було з чого.
Вже зараз повним ходом іде підготовка до нових Літніх шкіл 2014. Організатори пообіцяли що цього року їх буде більше,
а програми різноманітніші. Відтак слідкувати за всіма оновленнями Ви можете на сайті УКУ ucu.edu.ua. Долучайтесь!

ОБІЖНИК №42 • 2014

ØÊÎËÀ
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯
ÌÎÂÈ ÒÀ
ÊÓËÜÒÓÐÈ

Відкриваючи Україну
українським однолітками, а також для
популяризації української мови та культури. Вона і досі не втратила своєї актуальності, вважає керівник Школи Роман
Васьків, відтак кожного року кількість
учасників є доволі значною. Зазвичай
серед тих, хто вирішив тут навчатися,
є чимало дітей чи внуків українських
емігрантів, але є й ті, кому просто цікава
українська мова чи наші звичаї.
В 2013 р. всі, хто подалися на Школу,
були розбиті на три групи, навчання
кожної з яких відбувалося у Львові
протягом трьох тижнів. Програма поєднувала в собі як академічну основу,
коли викладалася українська мова, так і
розважальну – екскурсії, майстер-класи,
зустрічі. Кожної п’ятниці відбувався
«проміжний іспит» у студентів для визначення рівня засвоєння знань.

Влітку 2013 р. 61 іноземець вирішив
детальніше ознайомитися з Україною.
Для цього вони обрали навчання в
Школі української мови та культури
УКУ у Львові.

Зважаючи на те, що серед учасників
було багато тих, хто бував тут і минулого
року, програма формувалася так, щоб
вона не повторювалася.
Особливістю навчання на Літній
школі 2013 року стало те, що серед
учасників було сім слухачів 15-17 років.
Для них була розроблена дещо інша,
молодіжна програма.

Свого часу Школа була заснована як
майданчик для знайомства іноземних
студентів з УКУ та спілкування зі своїми
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Влітку батьки школярів задаються
питанням: чим корисним зайняти
дітей на час канікул. 70 з них зробили
правильний вибір, віддавши своїх дітей-старшокласників з 17 по 22 червня
на Англомовну школу «Englishweek –
2013» від Центру сучасних іноземних
мов УКУ.
Зважаючи на те, що серед учасників
багато з тих, хто був тут і минулого
року, програму Школи було цілковито
оновлено. Учасники до обіду мали заняття в групах з викладачами з ЦСІМ, а
після обіду вони всі разом займалися з
волонтерами-іноземцями.
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В подорож з англійською
«Ми кинули клич через соцмережі
для бажаючих доєднатися до нашого
товариства, і іноземці, які перебували
у Львові (знайомі знайомих) прийшли
до нас. В нас були японець, британець,
італієць, а також декілька днів приходили студенти з Школи української
мови та культури», – розповіла менеджер проектів ЦСІМ Іванка Могиляк.
Цьогорічною темою «Englishweek»
стали подорожі. Учасники доволі творчо
підійшли до вивчення цієї теми, цілковито імітувавши весь процес, починаючи
від паспортного контролю і злету-посадки літака, завершуючи роботою
тур-агенцій, коли вони презентували
країни, в які відбуваються подорож (від
звичайних буклетів і до місцевих танців).
Окрім того, учні під час «Englishweek»
відвідали студмістечко УКУ та ближче
познайомилися з життям Університету,
занурившись в середовищі студентів.
На згадку про цей час в них, окрім
хорошого знання англійської мови, залишилися сертифікати про участь, а також
велика кількість нових друзів.
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Англійська – легко!
Кожного літа студенти УКУ після
другого року навчання на три тижні в
липні відправляються в Літню англомовну школу (ЛАШ). В штучно створеному іншомовному середовищі, разом
з носіями мови, вони вчаться вільно
спілкуватися англійською мовою.

ØÊÎËÀ
²ÒÀË²ÉÑÜÊÎ¯
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В порівнянні з попередніми роками, в ЛАШ-2013 відбувся ряд змін.
Так, відтепер Школа стала дворівнева:
є загальний – основний рівень, і рівень
з поглибленим вивченням мови–
«AcademicWriting», де готують до здачі
TOEFL, а також написання праць.
Учасниками Школи є як студенти
УКУ, так і представники навчальних
закладів, пов’язаних з УГКЦ (семінаристи). За бажанням, студенти могли
податися ще раз на Школу (за умови
перспективи навчання закордоном).
Відтак кількість учасників ЛАШ-2013
склала понад 120 осіб (з яких 25 волонтери, близько 10 викладачів-волонтерів, які є носіями мови). Зважаючи на
таку кількість, місцем проведенням
було обрано с. Нагуєвичі.

Поїздка в Мантову

11 липня 2013 р. стартувала чергова
Школа італійської мови в регіоні міста
Мантова, що у Північній Італії.
Починаючи з 1999 року, коли в УКУ
відчули потребу у вивченні студентами
Університету італійської мови для продовження навчання в Папському інституті,
між Блаженнішим Любомиром (Гузаром)
та єпископом Мантови було підписано
угода про співпрацю. Відтак за фінансової
підтримки італійських партнерів в 2013
році 14 студентів та працівників УКУ
вивчали італійську мову в середовищі
«nativespeakers», проживали на території єпархії Мантови в різних родинах,
а також монастирях і парафіяльних

будинках. Кожен населений пункт організовував свою навчальну програму, в
якій волонтерами були місцеві вчителі,
працівники музеїв, люди на пенсіях чи у
відпустках, які могли викладати італійську мову для наших студентів. В залежності від знання мови, було організовано
три групи. Окрім навчання, студенти
знайомилися з місцевими традиціями,
соціальним служінням та релігійним
життям, а також насолоджувалися історичними та мистецькими пам’ятками,
на які така багата Італія.

Nur Deutsch

Найкращий спосіб вивчити німецьку
мову – спілкуватися лише німецькою
мовою! Так вирішили організатори
Літньої німецькомовної школи УКУ,
коли з 28 липня до 15 серпня учасники
Школи на її території спілкувалися
лише мовою Гете, Шиллера і Канта.
Три тижні навчальні заняття і дозвілля
для 37 учасників від 16 і до 40 років супроводжувалося лише німецькою мовою.
Допомагали їм в цьому 6 викладачів з
Німеччини та Австрії.
Загалом, розпорядок дня був доволі
насиченим, але поряд з тим і цікавим. Так,
зранку було обговорення Біблії. Після
цього учасників ділили на групи по 8-10
осіб,і в залежності від бажання викладачів
вони вивчали граматику, лексику тощо.
Після обіду вони читали тексти й шли на
факультативи, які обирали самостійно. Це
були різноманітні розважальні ігри, гра на
гітарі, чи створення театральних фігурок
(наприкінці Школи учасники показали
виставу). А ввечері були традиційні ватри,
смаження сосисок та ігри.
Окрім того, на вихідних учасники Школи мали екскурсії. Одна з них відбулася до
Крехівського монастиря, а інша, зважаючи
на те, що більшість учасників не зі Львова
– по місту.
Вже після завершення Школи багато
з її учасників дзвонили дізнатися, чи наступного року вона знов відбуватиметься.
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Співчуття, прощення, солідарність
до 7 липня 2013 р. відбулася вже шоста
така Школа під назвою «Співчуття,
прощення, солідарність: універсальні
чесноти у глобалізованому світі». Місцем
її проведення було обрано монастир
згромадження сестер Пресвятої Родини
в с. Гошів (Івано-Франківська обл.). Як
розповіли організатори Школи, в такому
затишному місці, оточеному лісами та
горами, учасники є дещо ізольованими
від навколишньої метушні, тому мають
змогу більше часу приділити обговоренню матеріалу.
Так, про милосердя, справедливість,
любов, солідарність як універсальні
чесноти сучасного світу з учасниками
Школи говорили відомі філософи як з
України, так і США. Серед них викладачі
УКУ Юрій Підлісний, Тарас Добко, Воло-

димир Турчиновський, керівник представництва фонду Конрада Аденауера
в Україні Габріеле Бауманн, президент
Української асоціації релігійної свободи
Віктор Єленський, координатор філософських програм Лорас Коледж (США)
Роман Цяпало та інші.
Як зазначили самі учасники, багато
з них приїжджає на таку Школу вже не
вперше. Адже для багатьох це можливість
поглибити свої знання в філософських
дисциплінах, а декотрим це допомагає в
подальшому в написанні наукових робіт.
Особливістю філософської Школи
2013 р. стала участь її слухачів у симпозіумі «Церква ХХІ ст: виклики служіння
в глобалізованому світі», який 5 липня
відбувся в УКУ. Її учасником був Джордж
Вайґель, який розповів про універсальні
чесноти в глобалізованому світі.

Всі ми та кожен особисто, несемо
відповідальність за розвиток
суспільства. Головне при цьому
в міжособистісних стосунках
зосередитися на співчутті, солідарності та прощенні для формування суспільних структур. Такої
думки дійшли учасники Літньої
філософської школи 2013 р.
Вже декілька років кафедра філософії УКУ організовує для студентів та
аспірантів, а також молодих науковців,
Літню філософську школу. З 30 червня

ÁÎÃÎÑËÎÂÑÜÊÀ
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Пізнати свою віру
Вже 15 рік поспіль УКУ організовує Літню Богословську школу – програму для
людей, які зацікавлені у поглибленні
своєї віри, прагнуть ознайомитися з
богослов’ям, духовністю і богослужбовим
життям Церкви. В 2013 році 12 учасників
на три тижні відправилися в затишок
монастирського середовища для інтелектуального та духовного збагачення.
Традиційне місце проведення за цей час також
не змінилося – Святоуспенська Унівська Лавра.
Як розповів організатор Школи Тарас Тимо, програма Школа має два складники: академічний, коли
учасники вивчають два предмети богословської сфери, а також літургійний – це участь в монастирських
богослужіннях. «Це досить інтенсивний монарший
літургійний графік, в якому впродовж трьох тижнів,
поки тривала ця Школа, брали участь всі студенти
Школи», – розповів Тарас Тимо.
Цьогоріч учасникам Школи були запропоновані
два предмети: «Рік благодаті: богослов’я Свят та
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літургійного календаря Церкви» та «Богослов’я
в кольорі: впровадження у східнохристиянську
іконографію». Після успішного закінчення курсів
учасники отримали сертифікати.
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Осягнути Шептицького

Спадщина митрополита Андрея Шептицького завжди залишається актуальною. Його
послання і тексти, а також особистий приклад у сповідуванні християнських цінностей є
виховним прикладом. Саме
вони лягли в основу для Літньої
школи«Соціальна думка митрополита Андрея Шептицького:
місце християнських цінностей
у побудові справедливого ладу»,
яка відбулася в УКУ з 23 по 30
червня 2013 р.
Ця Школа стала вже четвертою,
яку організував Інститут релігії та
суспільства завдяки гранту ендаументу
Темертея.
Учасникам Школи було запропоновано глибше дослідити певні аспекти
спадщини митрополита Андрея Шептицького, а також дані приклади для
життя згідно християнських цінностей
у суспільному житті.Головний акцент
цьогорічної Школи був поставлений
на побудові суспільства на засадах
християнської моралі й цінностей у іс-

торичному і сучасному контексті.Відтак
її учасниками стали як студенти різних
ВНЗ з України, які ще шукають «свій
шлях», так старші люди, які вже працюють (зазвичай в наукових закладах –
філософи, педагоги, історики), для яких
це можливість поглибити свої знання та
дізнатися щось нового про митрополита
Андрея Шептицького.
Загалом програма була побудована
таким чином, що у всі дні, крім останнього, до обіду були лекції з дискусіями
та обговореннями. Зважаючи на те, що
більшість матеріалів слухачі отримали
заздалегідь для ознайомлення, в кожного з них виникало чимало думок та
питань. В післяобідній час учасникам
пропонували провести екскурсії місцями, пов’язаними з митрополитом
Андреєм Шептицьким – собор св. Юра,
Національний музей у Львові, архіви,
де зберігаються його записи, а також
відвідини Всеукраїнського єврейського
благодійного фонду «Хесед-Ар’є». В
останній день – 30 червня – учасники
відвідали с. Прилбичі – місце, де народився майбутній митрополит.
Завдяки гранту, організатори Школи
змогли покрити фінансові витрати на
проживання та харчування учасників. А
також роз даткові матеріали. По завершенні курсу слухачі отримали сертифікат із переліком прослуханих тем і годин.
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Стати лідером
18 молодих людей – представники
громадських організацій, спільнот
та парафій УГКЦ стали учасниками
десятиденної Школи мирянського
лідерства УКУ. Відбувалася школа
з 14 по 24 липня в м. Новояворівськ, що поблизу Львова.
Цього року минув 10-й рік від старту
першої літньої Школи. «Спочатку нашою
метою було активізувати молодь. Уже
згодом Школу переформатували, – розповіла організатор, керівник Інституту
лідерства та управління Наталя Бордун.
– Сьогодні ми прагнемо розвивати
активну молодь у Церкві, даючи їм інструменти для ефективної роботи. Це
тренінги, семінари, дискусії. Молоді
люди хочуть чути і бачити реальні приклади реальних людей».
Програма складалася із трьох головних компонентів – це навики ефективної комунікації для лідерів, світоглядні
семінари/особистісний розвиток, духовна формація: щоденні літургії, спілкування з духівником, вечірні молитви.

ÄÈÒß×ÈÉ
ÒÀÁ²Ð ÊÏ²

Влітку 2013 року студенти УКУ
не лише самі навчалися, але й
навчали і виховували інших.
Вже декілька років поспіль Катехитично-педагогічний інститут
(КПІ) організовує дитячі табори
для дітей при парафіях, а також
допомагає школам організовувати такі табори.
«Проведення літнього християнського табору – це дуже могутній осередок
християнського виховання і творення
спільноти, де ми можемо бути разом,
молитися, бавитися, навчатися, творити,
розвивати таланти», – розповіла директор КПІ с. Луїза Цюпа.
Пришкільні табори організовуються
при школах. Тут КПІ має можливість
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«Від початку ми зберегли три головні
компоненти, але більшими стали потреби молоді, відповідно зріс рівень викладів, тренінгів. За 10 років тематика шкіл
суттєво змінилась. І ми намагалися
відповідати на виклики, перейшовши
від катехитичних до світоглядних тем»,
– розповіла Наталя Бордун.
Протягом десяти днів учасники з
лекторами обговорювали потребу та
значення суспільних змін, роль Церкви
у цьому процесі, покликання і місію мирян, як натхнення і позитивне мислення
допомагають розвиватися тощо.

Виховати майбутнє покоління
поділитися своїм досвідом та методикою
проведення таких таборів. Для катехитичних таборів при парафіях, готуються
програми, проводяться семінари для
провідників таборів. Зважаючи на те, що
КПІ відповідає за практику соціальних
педагогів після третього року навчання,
то для них викладається курс «Методологія організації проведення літніх
таборів» і готують до роботи в дитячих
таборах.Влітку 2013 року вдалося провести понад 20 таких таборів.
Також до участі в таборах залучають і
дітей-сиріт з інтернатів. 15 дітей провели
цей час разом зі своїми однолітками. На
думку с. Луїзи, це дає змогу їм краще
інтегруватися в сучасний світ, завести
нових друзів. Є приклади, коли родини
дітей починають піклуватися про дітей з
інтернату, що є виховним та соціальним
моментом не тільки для дитини, але й
для суспільства.
Розуміючи, що катехизації потребують діти не лише в Україні, п’ятий рік
поспіль КПІ проводить табори й для дітей-емігрантів. В 2013 році відбулися два
табори в Іспанії і один в Італії. На 2014
рік заплановано розширити як кількість
таборів, так і країни.
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Бажаючи підняти загальний рівень церковного співу в храмах, а
також підучити молоду генерацію
до цього, Інститут літургіки УКУ
започаткував дяко-регентську
школу, підсумком навчання, а,
одночасно, і практикою в якій є
Літня регентська школа в Святоуспенській учнівській лаврі.

Співати во славу Божу
«У Львівській області зараз є проблема
з навчанням дяків. Тому що немає закладів.
Відтак дяко-регентська школа була створена,
щоб забезпечити хоча б мінімальну заочну
форму навчання дяків, і Унів – це вже підсумок навчання, де вони можуть не просто
переспівати матеріал на лекціях, а вже безпосередньо на Богослужіннях», – розповіла
науковий співробітник Інституту Наталя
Сиротинська.
З 1 до 6 липня 2013 р. учасниками Школи
було близько 30 регентів. Це студенти дякорегентської школи, яку створив о. д-р Петро
Ґаладза в УКУ, слухачі і випускники Регентського інституту в Перемишлі (Польща), а
також студенти-регенти з консерваторії. Всі
вони мали теоретичні та практичні заняття.
Практичне заняття – це вокал, де професори з консерваторії поглиблювали їхню
техніку співу, та сольфеджіо. З теоретичних
– це історія літургійної музики. Однак основний наголос ставився на співі на кліросі
під час всіх трьох Служб Божих добового
циклу: Утренній, Вечірній та Літургії.
«Сам чернечий трип життя в Уневі сприяє одуховленню цих регентів і церковних
співаків. Окрім того там є невелика дерев’яна
церква, де монахи дозволяють студентам
співати довше, чи в той час, коли їм зручно»,
– розповів директор Інституту літургіки
Юрій Ясіновський.

²ÊÎÍÎÏÈÑÍÀ
ØÊÎËÀ

Творячи ікону
З 2005 року в УКУ діє Іконописна школа «Радруж». Щорічно
при її майстерні організовується Літня іконописна школа
–трьохтижневий інтенсивний
курс іконопису і богослов’я
ікони, відкритий для всіх зацікавлених спробувати себе у
мистецтві іконопису та досвідчити духовність ікони.

Влітку 2013 року учасниками Школи були 40 чоловік
зі всієї України і з-закордону
(Канада, США, Фінляндія,
Перу, Польща). Серед учасників були й ті, хто не мав
художньої освіти. Тут вони
навчалися писати ікони за
давньою технікою яєчної
темпери, за зразком західно-

української ікони XIV-XVI ст.
Практичні заняття з іконопису поєднувалися з вивченням
богословських та мистецьких
дисциплін, а також участю
студентів у літургійному
житті Церкви, паломництвах
та навчальних поїздках (Національний музей у Львові,
Жовква, Крехів)
Після закінчення Школи
учасники отримали власноруч написані ікони.
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² ÂË²ÒÊÓ – ÍÀÂ×ÀÍÍß.
ÀËÅ ÇÀÊÎÐÄÎÍÎÌ

Áëîã

ÒÀÁÎÐÎÂÅ
Ë²ÒÎ
Христина Рудь,
соціальна педагогіка,
IV курс

тут організовували цікаві майстер-класи
та екскурсії, наприклад з польки та полоньєзу, а також з приготування голубців та
вареників (хоча ми знаємо, що насправді
це українські страви). Ми відвідали Сандомир, Замостя та Варшаву», – розповіла
Юлія Бухтоярова.
Разом з Юлею, вивчати польську мову
та культуру відправився ще один студент
УКУ – Ігор Фещенко. Своє бажання виТак, студентки історичної програми вчати цю мову він обґрунтував тим, що
Неллі Холтобіна та Неля Марцинків ста- не знаючи цієї мови, в Україні добрим
жувалися у Літній школі українознавства істориком не станеш.
Гарвардського університету (США).
«Програма була дуже цікава. Особливо
стимулювало те, що в групі зустрілися
люди з різних країн, з різним досвідом,
де ми могли обмінюватись думками щодо
проблем сьогодення», – поділилася своїми
враженнями від проведеного літа Неллі
Холтобіна.
Окрім того, до послуг дівчат були бібліотеки й навчальні центри. Та й у вільний
час вони мали змогу більше дізнатися
про США.
Ще одним місцем стажування студентів УКУ стала Польща. Студентка
магістерської програми з журналістики
Юлія Бухтоярова вивчала у Любліні
польську мову та культуру. «Щодня ми
вправляємося у вивченні польської по
6-7 годин.З метою ближче познайомити
іноземців зі своєю культурою та кухнею

52 – саме така кількість студентів
УКУ відправилася на міжнародне
стажування влітку 2013 р. Це,
фактично, кожен шостий студент
УКУ. Різні програми, різні навчальні заклади, відтак і різні країни.
Їхня географія також вражає – від
найближчої Польщі до віддаленої
США.
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Цього літа моїми дозами хорошого настрою були табори.
Відповідно в мене встановилося 3 етапи життя, спогадами про
які хотіла б поділитися.
Перший – Літня англомовна школа. Студенти і волонтери
зробили спільно проведений час пізнавальним, активним, веселим і виключно англійським. Цікавість до життя нових друзів
збільшувала мотивацію студентів навчатися та допомагала
долати мовний бар’єр. Знайомство з новими людьми і погляд з
іншого ракурсу на друзів, насиченість дня, відчуття того, що
прожила його на всі 110 %, і головне – це виклик, який ставиш
перед собою. Думаю, кожний знайшов «випробування для душі»:
англійська мова за сніданком, коли ти ледь встиг розплющити
очі, чи багато завдань, ігор, фільмів, живого спілкування, які максимізували наші можливості вдосконалити навики англійської.
Наступних три тижні літа провела у Ніцці (Франція), навчаючись у лідерській тренінговій програмі «Altemus». Протягом цього часу здійснила декілька пунктів із списку «Встигнути
перш ніж…»: жила у справжньому замку, насолоджувалася
смаком запашної кави та прованського вина, 5 днів мандрувала Альпами, познайомилася ближче із мусульманською
традицією, допомагала готувати обіди для малозабезпечених
жителів Франції і основне – набиралася мудрості і практичних
навик від наших тренерів з різноманітних куточків світу.
Християнський табір у с. Стиборівка– моя третя частина
літа. Разом із ще однією студенткою УКУ організовувала веселе
проведення часу з Богом для місцевих дітей та молоді. Коли на
тебе дивиться 40 пар сором’язливих оченят, раптово починаєш
усвідомлювати, що діти, які прагнуть веселощів та солодощів –
велика сила. Нею потрібно вміти правильно управляти. Всі спроби
бути строгою і непохитною зазнали краху, та все ж ми знайшли
компроміс між дитячою енергією і нашими можливостями. Перемогла дружба.
Підсумовуючи, скажу тільки те, що дуже приємно мати
такі спогади, ділитися ними і з посмішкою крокувати назустріч новим подіям у житті!

ШАНОВНІ ДРУЗІ!
Свій дар на підтримку Університету Ви можете
скласти, переказавши благодійну пожертву на
рахунок УКУ.
p/p 26007000003278
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ЗКПО 20850999
У Вашому переказі в полі «коментар» просимо вказати:
«Благодійна пожертва (958)»
Вкажіть свою контактну інформацію, щоб ми могли особисто подякувати Вам.
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