Львівський обласний форум
"Українська сім’я: виклики і завдання"
13.09.2018
Львівський національний університет ім. Івана Франка

ПРОГРАМА
9.00-09.50

Реєстрація учасників

9.30-10.00

Флешмоб за підтримки Студентської ради Львова, площа перед
університетом

10.00-10.30

Відкриття, духовний гімн України "Боже великий, єдиний"
у виконанні Софії Федини
Вітальні слова владики Володимира Груци (УГКЦ) та
представників інших релігійних спільнот

10.30-10.35

Відкриття пленарного засідання.
Модератор: Ксенія Клим

10.35-11.00

Вітальні слова керівництва області та заступника міністра
соціальної політики України Наталії Федорович (м. Київ)

11.00-11.15

"Цінності та сім'я: від традиції до сучасності"
Марія Швед, професор кафедри загальної та соціальної педагогіки
УКУ

11.15-11.30

Виступ дитячого творчого колективу

Доповіді на тему: "Українська сім’я: виклики та завдання"
11.30-11.45

"Як реагувати на виклики ґендерної ідеології"
о.Ігор Бойко, доктор морального богослов'я, ректор Львівської
духовної семінарії Святого Духа УГКЦ, керівник Школи біоетики
УКУ

11.45-12.00

"Природні репродуктивні технології в лікувані подружньої не
плідності"
Зорислава Городенчук, акушер-гінеколог, консультант із
природних методів планування сім’ї.

12.00-12.15

"Формула відповідального батьківства від “Місіс Україна-2018"
Уляна Оксенюк, володарка титулу Місіс Відкритий Світ Україна
2018, юрист з питань сімейного права, співзасновниця ресторану
Delizia, власниця салону вечірніх та весільних суконь "VALERI"

12.15 -12.30

"Інтеграція сімей переселенців в умовах військового конфлікту в
Україні"
Максим Бондаренко, батько чотирьох дітей, національний
координатор Центру підтримки сім’ї Карітасу України, перший в
Україні сертифікований тренер ініціативи ТАТО.нет.

12.30 -12.45

"Формування психосексуальної культури молоді"
Гридковець Людмила, кандидат психологічних наук, завідувач
кафедри психології та педагогіки Київського інституту бізнесу
та технологій (м. Київ)

12.45-13.00

"Роль держави у формуванні сім’ї"
Юрій Підлісний, доктор філософії, завідувач кафедри політичних
наук, керівник програми "Етика-Політика-Економіка"

13.00-14.00

Обідня перерва

14.00–15.30

Робота по секціях
Перша лінійка панельних дискусій:
№1 "Сімейна політика: формування та методи реалізації"
У секції розроблятимуться практичні кроки дій для реалізації
національної сімейної стратегії та розглядатиметься досвід
успішних проектів в інших областях України.
Спікери: Наталія Кузяк, Андрій Москаленко, Мирослав Возняк (м.
Івано-Франківськ) та запрошені парламентарі Львівщини.
Модератор: Юрій Підлісний
Місце проведення: Дзеркальна зала ЛНУ ім. І.Франка, вул.
Університетська, 1
№2 "Потенціал релігійних спільнот: роль та практичні
завдання у захисті та розвитку інституту сім’ї"
Спікери: о.Роман Лаба (РКЦ), о.Михайло Сивак (УПЦ КП), о.Михайло
Коник (УПЦ), рабин Мордихай Шломо Болд (юдейська спільнота),
Ернест Абкелямов (духовне управління мусульман Львова), Луць
Богдан (ЄХБ)
Модератор: Тарас Бабенчук
Місце проведення: ауд. 312, вул. Університетська, 1
№3 "Ґендерна ідеологія: міфи та реальність"
Спікери: Наталія Федорович, Назарій Петрів, о.Юрій
Блажиєвський, Олександра Скляр, Ірина Процик
Модератор: о.Микола Мишовський (м. Вінниця)
Місце проведення: ауд. 205, вул. Січових Стрільців, 19

Друга лінійка панельних дискусій:
16.00-17.30

№ 1 "Реалізація жіночого лідерства в контексті розвитку
інституту сім’ї"
Спікери: Оксана Кочерган, Надійка Гербіш, Уляна Дорош, Юлія
Гвоздович.
Модератор: Ольга Зарічинська
Місце проведення: Дзеркальна зала ЛНУ ім. І.Франка, вул.
Університетська, 1
№2 "Сексуальна освіта в школах: виклики та загрози"
Спікери: о. Петро Майба, Людмила Гридковець, Катерина Мячіна
Модератор: о.Дмитро Романко
Місце проведення: ауд. 205, вул. Січових Стрільців, 19
№3 "Сучасна сім’я: від партнерства до конкуренції"
Спікери: Лариса Дідковська, Олеся Кука, о.Ростислав Пендюк, Віта
Якубовська, Михайло Хром'як
Модератор: Тетяна Міщенко
Місце проведення: ауд. 312, вул. Університетська, 1

17.30-18.00

10.00-18.00

21.00-23.00

Підсумки. Резолюція.
Парк імені Івана Франка:
Протягом Форуму у парку перед університетом працюватиме
дитяча зона, де з дітьми працюватимуть аніматори. Тут на них
чекатиме фото-зона, майстер-класи, бульбашкові шоу та ще
багато цікавого.
Перегляд фільму "Товариство мертвих поетів" під відкритим
небом в рамках проекту "Кіноклуб Олега Яськіва"
(режисер Пітер Вір, Австралія, 1989)

