ПОРЯДОК РОБОТИ
21 травня, вівторок
9.00 – 10.00 Реєстрація учасників конференції
10.00 – 13.30 Пленарне засідання
13.30 – 14.40 Презентація книги О. Киричук, І. Орлевич “Львівсь
кий Ставропігійський інститут (1788–1914). Роль у
суспільно-політичному та релігійному житті укра
їнців Галичини”
13.30 – 14.00 Презентація книг в рамках програми “Київське хри
стиянство” 2018–2019 рр.
14.00 – 15.00 Обідня перерва
15.00 – 18.00 Круглий стіл, присвячений 150-річному ювілею
архімандрита
Студійського
уставу
УГКЦ
блаженного Климентія Шептицького
22 травня, середа
Робота в секціях (перерва на обід: 14.00 – 15.00):
І секція “Історичний розвиток релігій” (с. 7–16)
ІІ секція “Філософія. Політологія. Етнологія”
(с. 17–22)
ІІІ секція “Сакральне мистецтво” (с. 23–29)
18.30 – 20.30 Духовно-мистецький захід на вшанування 100-річчя
з дня відправи першої урочистої Літургії українсь
кою мовою 22 травня 1919 р. у м. Києві
10.00 – 18.00

9.00 – 20.00

23 травня, четвер
Виїзне засідання в Святоуспенську Унівську
лавру Студійського уставу – один із найдавніших
монастирських комплексів України (с. 30)
Екскурсії:
– Музей історії давньоруського міста Звенигород;
– руїни жіночого монастиря сестер студиток в Якто
рові; розповідь про праведницю світу Олену Вітер;
– м. Перемишляни; пам’ятник отцю Омеляну Ковчу
– Свірзький замок.

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ
Вітальне слово – 5 хв.; виступи на пленарному засіданні – до 20 хв.;
виступи на секційних засіданнях – до 15 хв.; запитання, відповіді – 5 хв.
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21 ТРАВНЯ, ВІВТОРОК
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
(Великий виставковий зал Львівського музею історії релігії)
10.00 – 13.30
Модератори: Орест Малиць
Марія Омельчук
ФИЛИПОВИЧ Людмила – д. філос. н., проф., зав. від. філософії
та історії релігії Відділення релігієзнавства Інституту філософії
ім. Г. С. Сковороди НАН України, м. Київ
Релігійні і секулярні світи: проблеми взаємин з огляду на
суспільні трансформації ХХІ ст.
Fylypovych Liudmyla. Religious and secular worlds: problems of
relations in view of social transformations of the 21st century
КИРИДОН Алла – д. і. н., проф., засл. діяч науки і техніки
України; дир. Державної наукової установи “Енциклопедичне
видавництво”, м. Київ
Етапи становлення автокефалії в незалежній Україні
Kyrydon Alla. Stages of the occurrence of autocephaly in inde
pendent Ukraine
КОЛОДНИЙ Анатолій – д. філос. н., проф., керівник Відділення
релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН
України, заслужений діяч науки України, Київ
Українська релігійна плюральність в її природі та виявах
Kolodnyi Anatoliy. Ukrainian religious plurality in its nature and
expressions
АНОШКА Сяргей – мг. каталіцкай тэалогіі, асп., супр. каф.
религиологии і экуменізму тэалагічнага факультэта ў Універсітэце
імя кардынала Стэфана Вышынскага ў Варшаве (Польшча)
Каталіцкі касцёл перад абліччам сучасных маральных
выклікаў
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Аношко Сергій. Католицька церква перед лицем сучасних
моральних викликів
Anoshka Siarhei. Catholic Church in the face of modern moral
challenges
КИРИЧУК Олександра – к. і. н., доц., вч. секр. Інституту
релігієзнавства – філії Львівського музею історії релігії
Релігійний фактор розвитку суспільства ХХІ ст. (на
основі матеріалів Римського клубу)
Religious factor of the development of the 21st century society
(based on the materials of the Club of Rome)
13.30 – 13.40
КИРИЧУК Олександра – к. і. н., доц., вч. секр. Інституту
релігієзнавства – філії Львівського музею історії релігії
ОРЛЕВИЧ Ірина – к. і. н., ст. н. сп., зав від. нової історії
України Інституту українознавства ім. І. Крипякевича;
ст. н. сп. Інституту релігієзнавства – філії Львівського музею
історії релігії
ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГИ
“Львівський Ставропігійський інститут (1788–1914).
Роль у суспільно-політичному та релігійному житті
українців Галичини”
(Львів: Логос, 288 с.)
13.40 – 14.00
СКОЧИЛЯС Ігор – д. і. н., проректор з наукової роботи
Українського Католицького університету
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГ
в рамках програми “Київське християнство”
2018–2019 рр.
• На перехресті культур: Монастир і храм Пресвятої
Трійці у Вільнюсі / Колективна монографія за редакцією
Альфредаса Бумблаускаса, Сальвіюса Кулявічюса, Ігоря
Скочиляса / 2-ге, виправ. й доп. вид. – Львів: Вид-во УКУ,
2019. – 912 с.: іл. (=“Київське християнство”, т. XVI).
• Kultūrų kryžkelė: Vilniaus Švč. Trejybės šventovė ir
vienuolynas/ At cultural crossroads: the Holy Trinity shrine
and monastery in Vilnius. Moksliniai redaktoriai: Alfredas
Bumblauskas, Salvijus Kulevičius, Ihoris Skočiliasas. – Vilnius:
Vilniaus universiteto leidykla, [2018]. – 408 p. + il. (На
перехресті культур: Монастир і храм Пресвятої Трійці у
Вільнюсі / Колективна монографія за редакцією Альфредаса
Бумблаускаса, Сальвіюса Кулявічюса, Ігоря Скочиляса. –
Вільнюс: Вид-во Вільнюського ун-ту, [2018]. – 472 c. + іл.)
• Духовна спадщина Давнього Галича: Науковий збірник /
Автори текстів: Ігор Скочиляс, Віра Фрис. Львів: Вид-во
УКУ, 2018. − 168 с. + 17 іл. (=“Київське християнство”,
т. XII).
• Вікторія Білик, Оксана Карліна. Жива спільнота в
імперському світі: Луцька греко-унійна єпархія кінця
XVIII – першої третини XIX століть. Львів: Вид-во УКУ,
2018. – 304 с. (=“Київське християнство”, т. XIII).
• Юрій Ясіновський. Ірмоси Київської Церкви: Критичне
видання за Супрасльським нотолінійним ірмологіоном
1598–1601 років, у 2‑х кн. / ред. Крістіан Ганнік, книга 1
Львів: Вид-во УКУ, 2018. – xl + 376 c.; Книга 2. Львів: Вид-во
УКУ, 2018. – 432 c. (=“Київське християнство”, т. XI).
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15.00 – 18.00
КРУГЛИЙ СТІЛ,
присвячений 150-річному ювілею архімандрита Студійського
уставу УГКЦ блаженного Климентія Шептицького
Модератор: Олександра Киричук
БУБРЯК Руслана – зав. виставковим відділом Львівського
музею історії релігії
ПРЕЗЕНТАЦІЯ МУЗЕЙНОЇ ВИСТАВКИ
“Граф у монашому каптурі”
МАТКОВСЬКИЙ Іван – д. філос., асист. каф. Політології
і міжнародних відносин Національного університету “Львів
ська політехніка”
ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГИ
“Казимир граф Шептицький – отець Климентій:
польський аристократ, український ієромонах, Екзарх
Росії та Сибіру, Архимандрит студитів, Праведник народів
світу, блаженний Католицької Церкви”
(Львів. 2019. 664 с.)
о. ЮСТИН БОЙКО – д. богослов’я та патристичних н., цинкл
у справах монашества Львівської єпархії УГКЦ, керівник
Постуляційного центру монастирів Студійського уставу
Деякі штрихи до портрету Блаженного Климентія
Шептицького
ПРОЦІВ Олег – д. і. н., пров. н. сп. Інституту української
археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН
України, м. Київ; Доктор церковно-історичних наук, проф.
Київської православної богословської академії
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Діяльність Казимира Шептицького
лісового господарства Галичини

в

організації

БУБРЯК Руслана – зав. виставковим відділом Львівського
музею історії релігії
Пересильний та тюремний період архімандрита
Климентія Шептицького у світлі архівних документів
Володимирської тюрми
о. СЕБАСТЬЯН ДМИТРУХ – д. богослов’я, директор Музею
митрополита Андрея Шептицького
Отець Климентій Шептицький – відновитель
студійського чернецтва
ВАСІЛІАУСКІЕНЕ Алдона – д. гуманіст. н., доц., президент
Асоціації українських та литовських істориків (Вільнюс),
Литва
Благословенний Климентій Шептицький: Шлях до
Вівтаря Честі
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22 травня, СЕРЕДА
СЕКЦІЯ І
ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК РЕЛІГІЙ
(Малий виставковий зал Львівського музею історії релігії)
10.00 – 18.00; перерва на обід: 14.00 – 15.00
Модератори: Ірина Скочиляс (1.1–1.2)
Ірина Орлевич (1.3)
Наталія Колб (1.4)
1.1. Антична історія
MADEJ Anna – PhD st., Institute of History and International
Relations, University of Natural Sciences and Humanities in
Siedlce, Poland
The Official Religion of the Roman Army
Мадей Анна. Офіційна релігія римської армії
DMOWSKI Adrian – st., Institute of History and International
Relations, University of Natural Sciences and Humanities in
Siedlce, Poland
Private religious cults in the Roman army
Дмовський Адріан. Приватні релігійні культи у римській
армії
1.2. Джерела та історіографія
СКОЧИЛЯС Ірина – к. і. н., пров. н. сп. Львівського відділення
Інституту української археографії та джерелознавства
ім. М. С. Грушевського НАН України
Печатки перемишльського унійного владики Єроніма
(Устрицького, 1715–1746 рр.)
Skochylias Iryna. Seals of Jeronim (Ustrytsky) – the Bishop of
the uniate diocese of Przemysl (1715–1746)
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OSTAPCZUK Jerzy – d. hab. n. teologicznych, prof. Chr
ześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (Polska)
Rękopiśmienne ewangeliarze (aprakosy) cyrylickie w
zbiorach Ukrainy
Ostapczuk Jerzy. Cyrillic handwritten Gospels (apracoses) in
collections of Ukraine
Остапчук Єжи. Кириличні рукописні Євангелія (апракоси) в
колекціях України
ДУДКА Світлана – асп. каф. історії України Полтавського
національного університету ім. В. Г. Короленка
Родина православного сільського священика в другій
половині XVIII ст. (за матеріалами сповідних розписів села
Повстин Пирятинської протопопії Київської єпархії)
Dudka Svitlana. Homeland of the Orthodox rural priest in the
second half of the XVIII century (according to the materials of the
confessional paintings of the village of Povstyn of the Pyryatyn
protopoliya of the Kyiv diocese)
БУЛИГА Олександр – чл. правління Рівненського обласного
об’єднання Всеукраїнського товариства “Просвіта” імені
Т. Г. Шевченка
Зміни національно-конфесійної орієнтації Почаївського
монастиря кінця ХVІ – першої чверті ХХ ст. Аналіз джерел
Bulyha Oleksandr. Changes of the national-confessional
orientation of the Pochaiv Monastery at the end of the 17th – the
first quarter of the twentieth century. Analysis of sources
МИСАК Наталія – к. і. н., ст. н. сп. від. нової історії
України Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича
НАН України
Епістолярна спадщина духовенства як джерело до
вивчення громадського й культурного життя галицької
провінції (на прикладі о. Олексія Волянського)
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Mysak Natalia. The epistolary heritage of the clergy as a source
for the study of the public and cultural life of the Galician province
(on the example of Father Oleksiy Volianskyi)
КОЛБ Наталія – к. і. н., ст. н. сп. від. нової історії України
Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН
України
Проблема підвищення кваліфікації та врегулювання
механізму дяківських посад в Галичині наприкінці ХІХ ст.
Kolb Natalia. The problem of raising the level of qualification
and settling the mechanism of the cantor’s positions in Galicia at
the end of the 19th century
ВОЛОШЕНКО Вікторія – к. і. н., доц. каф. теорії та
історії держави та права Національного транспортного
університету, м. Київ
Релігійні видання у формуванні національної ідентич
ності селянства Наддніпрянщини на зламі ХІХ–ХХ ст.
Voloshenko Viktoria. Religious publications in the formation of
the national identity of the peasantry of the Dnieper Ukraine at the
turn of the 19th and 20th centuries
ЛОШТИН Назарій – к. і. н., зав. від. культурно-просвітницької
роботи Наукової бібліотеки Львівського національного
університету імені Івана Франка
Книжкова спадщина бернардинця Норберта Голіхов
ського (1848–1921 рр.) у фондах Наукової бібліотеки ЛНУ
імені Івана Франка
Loshtyn Nazariy. Book Heritage of Bernardine Norbert
Golikhovsky (1848–1921) in the Funds of the Scientific Library of
the Ivan Franko National University of Lviv
ФРАНКІВ Уляна – д. теол. н., н. сп. Музею народної
архітектури та побуту у Львові ім. Климентія Шептицького
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Пастирський лист митрополита Андрея Шептицького
“До моїх любих гуцулів”. Етнографічні аспекти
Frankiv Uliana. Pastoral letter from Metropolitan Andrey
Sheptytsky “To my beloved Hutsuls”. Ethnographic aspects
ПРЕЛОВСЬКА Ірина – д. і. н., пров. н. сп. Інституту
української археографії та джерелознавства ім. М. С. Гру
шевського НАН України, м. Київ; д. церковно-іст. н., проф.
Київської православної богословської академії
Пропам’ятні матеріали митрополита УАПЦ Василя
Липківського (1864–1937 рр.) як основа вшанування його
пам’яті в сучасній Україні
Prelovska Iryna. The memorable materials of the Metropolitan
of the UAOC Vasyl Lipkivsky (1864–1937) as the basis for his
memory in modern Ukraine
BUGAJ Tomasz – d. n. human. w zakresie kulturoznawstwa, ad.
w Zakładzie Historii Literatury Rosyjskiej w Instytucie Filologii
Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego (Polska)
Memuarystyka Serhija Mokryckiego wśród literackich
świadectw totalitaryzmu
Bugaj Tomasz. Serhiy Mokrycki’s memoirs among literary
testimonies of totalitarianism
Бугай Томаш. Мемуаристика Сергія Мокрицького серед
літературного свідоцтва тоталітаризму
МОСЮКОВА Наталія – к. і. н., доц. каф. філософії та по
літології Національної металургійної академії України, Дніпро
Історія Римо-католицької церкви Півдня і Сходу України
кінця XVIII – початку ХХ ст. в дослідженнях сучасних
українських істориків
Mosiukova Natalia. History of the Roman Catholic Church of
the South and East of Ukraine in the late 18th – early 20th centuries
in the studies of contemporary Ukrainian historians
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ЄРЕМЄЄВ Павло – к. і. н., ст. викл. каф. історії Східної
Європи історичного факультету Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна
Герменевтичне коло та (не)можливість політкоректності:
термінологічна проблема у дослідженнях з історії релігії
Hermeneutic circle and (im)possibility of political correctness:
terminological problem in research of the history of religion
МАТЛАШЕНКО Наталя – зав. експозиційним від. Львівського
музею історії релігії
З досвіду укладення каталогу документів з історії
УГКЦ ХVІІІ – середини ХХ ст. (Фондова збірка “Архів”
Львівського музею історії релігії)
From the experience of making a catalog of documents on the
history of the UGCC of the ХVІІІ – mid-twentieth century. (Stock
Collection “Archive” of the Lviv Museum of the History of Religion)
1.3. Інститут церкви у суспільно-політичних процесах
XVII–ХХ ст.
ДЗЕНДЗЕЛЮК Леся – доц. каф. книжкової та станкової
графіки Української академії друкарства; зав. від. реставрації
та консервації рідкісних видань Львівської національної
наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
КУЛІГІНА Ольга – ст. лаб. від. науково-фондової роботи
Національного заповідника “Хортиця”
Популяризація папства в XVII–XIX ст.
Dzendzeliuk Lesia, Kulihina Olha. Popularization of the papacy
in the 17th–19th centuries
WRÓBLEWSKI Przemysław Andrzej – PhD st., Faculty of
Humanities, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities
(Polska)
Bitwa pod Terespolem 1794 r. oraz los świątyń grecko
katolickich w Koroszczynie i Dobryniu w czasie Insurekcji
Kościuszkowskiej 1794 r.
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Wróblewski Przemysław Andrzej. The Battle of Terespol in
1794 and the fate of the Greek Catholic Churches in Koroshchyn
and Dobryn during the Kostiushko uprising of 1794
Врублевський Пшемислав Анджей. Битва під Тересполем
1794 р. та доля греко-католицьких церков у Корощині та
Добрині протягом повстання Костюшка 1794 р.
ЛЕХНЮК Роман – к. і. н., асист. каф. новітньої історії України
ім. М. Грушевського Львівського національного університету
імені Івана Франка
Суспільно-політичні дилеми вищих ієрархів Грекокатолицької церкви на початку ХХ ст.
Lekhniuk Roman. Social-political dilemmas of the higher
hierarchs of the Greek Catholic Church at the beginning of the
twentieth century
ORLEVYCH Iryna – PhD, Head of the Department of New
History of Ukraine at the Ivan Krypiakevych Institute of Ukrainian
Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, L`viv;
scientific researcher at the L`viv Museum of Religion History
Iryna Orlevych, PhD, Head of the Department of New History of
Ukraine at the Ivan Krypiakevych Institute of Ukrainian Studies
of the National Academy of Sciences of Ukraine, L`viv, scientific
researcher at the L’viv Museum of Religion History
Priest and political activist: Ivan Kostetskyi in Russophile
movement of the late 19th and early 20th centuries
Орлевич Ірина. Священик та політичний діяч: Іван
Костецький в русофільському русі кінця ХІХ – початку
ХХ ст.
БУЛАНОВА Наталія – к. і. н., дир. КЗ “Музей історії міста
Кам’янське” Кам’янської міської ради
Римо-католицькі громади та клір на Катеринославщині
в 1920-х рр.: взаємини з владою
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Bulanova Natalia. Roman Catholic communities and the clergy
in Ekaterynoslav region in the 1920s: relations with the authorities
ЄГРЕШІЙ Олег – к. і. н., доц. каф. історії України та ме
тодики викладання історії Прикарпатського національного
університету ім. В. Стефаника, м. Івано-Франківськ
Репресивна політика польської влади щодо отця
Володимира Стернюка-старшого на початку 1920-х рр.:
спроба історичної реконструкції
Yehreshiy Oleh. The repressive policy of the Polish authorities
regarding priest Volodymyr Sternyuk in the early 1920s: an attempt
of historical reconstruction
САХНО Ольга – асп. каф. новітньої історії України Запо
різького національного університету
Кіно як інструмент антирелігійної політики в радянській
Україні 1920–1930-х рр.
Sakhno Olha. Cinema as an instrument of anti-religious policy
in Soviet Ukraine in the 1920s–1930s
КОРОЛЬ Наталя – к. і. н., доц. каф. теорії та історії культу
ри філософського факультету Львівського національногой
університету імені Івана Франка
Поліконфесійність в національній державі: соціальнополітичні детермінанти релігійних процесів в міжвоєнній
Польщі
Korol’ Natalia. Polyconfessionality in a nation state: sociopolitical determinants of religious processes in interwar Poland
НЕСТЕРЕНКО Валерій – к. і. н., доц. каф. соціальногуманітарних дисциплін Подільського державного аграрнотехнічного університету, м. Кам’янець-Подільський
СТОРЧОВИЙ Валерій – н. сп. Кам’янець-Подільського
державного історичного музею-заповідника
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Римо-католицька церква на Кам’янеччині в період
Другої світової війни
Nesterenko Valeriy, Storchovyi Valeriy. Roman Catholic Church
on Kamianechchyna during the Second World War
СТАРКА Володимир – к. і. н., доц. каф. історії України,
археології та спеціальних галузей історичних наук
Тернопільського національного педагогічного університету
імені Володимира Гнатюка
“Виховати молодь в комуністичному дусі”: антирелігійна
кампанія в західноукраїнській сільській школі в умовах
суспільних трансформацій 1944−1953 рр.
“To raise youth in a communist spirit”: anti-religious campaign
in the West Ukrainian rural school under the conditions of social
transformations of 1944–1953
КОСТЮК Дар’я – асп. каф. новітньої історії України істо
ричного факультету Запорізького національного університету
Релігійне життя Запорізького регіону в період повоєнного
десятиліття (1943–1953 рр.)
Kostiuk Daria. Religious life of the Zaporizhzhia region during
the post-war decade (1943–1953)
ЮХНО Федір – асп. каф. історії України Навчальнонаукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін
ім. О. М. Лазаревського Національного університету “Черні
гівський колегіум” ім. Т. Г. Шевченка
Доля православних Церков на Чернігівщини у 1943–
1964 рр.
Yukhno Fedir. The fate of the Orthodox Churches in Chernihiv
region in 1943–1964
БАРАН Богдан – асп. каф. історії України, археології
та спеціальних галузей історичних наук Тернопільського
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національного педагогічного університету імені Володимира
Гнатюка
УГКЦ як суб’єкт соціально-економічного життя україн
ського населення Східної Галичини на зламі міжвоєння та
німецько-радянської війни
UGCC as the subject of the socio-economic life of the Ukrainian
population of Eastern Galicia at the intersection of the interwar and
German-Soviet war
ДОВБНЯ Ольга – к. і. н., доц., ст. н. сп. Донецького обласного
краєзнавчого музею, м. Краматорськ
Репресії радянської держави проти Української
греко-католицької церкви в 1939–1989 рр. у сучасному
вітчизняному історіографічному дискурсі
Dovbnia Olha. Repressions of the Soviet State against the
Ukrainian Greek Catholic Church in 1939‒1989 in contemporary
domestic historiographical discourse
1.4. Християнські монастирі
ЯЦЮК Микола – к. і. н., доц. каф. історії і культурології
Харківського національного університету міського господарства
ім. О. М. Бекетова
Секуляризаційна реформа в Російській імперії XVIII ст. і
закриття слобідсько-українських монастирів Бєлгородської
єпархії РПЦ
Yatsiuk Mykola. Secularization reform in the Russian Empire in
the 18th century and closing of Sloboda-Ukrainian monasteries of
the Belgorod Diocese of the Russian Orthodox Church
ПРОКОП’ЮК Оксана – к. і. н., пров. н. сп. Національного
Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Часовий та комунікативний код паломництва до КиєвоПечерської лаври (друга половина XVIII ст.)
Prokopyuk Oksana. Time and communicative code of pilgrimage
to the Kyiv-Pechersk Lavra (the second half of the 18th century)
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КИРИЛЮК Анна – асп. Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки, м. Луцьк
Практика закриття римо-католицьких монастирів у
Волинській губернії 30-х рр. ХІХ ст.
Kyryliuk Anna. Practice of closure of the Roman Catholic
monasteries of Volhynian Governorate in the ’30s of the 19th
century
НЕДАВНЯ Богдана – маг. каф. історії та археології
Національного університету “Києво-Могилянська академія”
Представлення релігії в навчально-методичній літера
турі з історії в УРСР періоду “перебудови” (1984–1990 рр.)
Representation of religion in the textbooks and tutorials on history
in the USSR during the period of “Restructuring” (“Perestroika”)
(1984–1990)
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СЕКЦІЯ ІІ
ФІЛОСОФІЯ. ПОЛІТОЛОГІЯ. ЕТНОЛОГІЯ
(Експозиційний зал Львівського музею історії релігії)
10.00 – 18.00; перерва на обід: 14.00 – 15.00
Модератори: Микола Бандрівський (2.1)
Максим Мартин (2.2)
Олександра Киричук (2.3)
2.1. Богословська і релігієзнавча думка
БАНДРІВСЬКИЙ Микола – д. і. н., в. о. зав. від. археології
Інституту українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН
України, проф. каф. археології та спеціальних галузей
історичної науки Львівського національного університету
імені Івана Франка
Проблема
ідентифікації
старозавітного
етнарха
Ашкеназа у працях давньоєврейських таргумістів і ранніх
раввинських коментаторів
Bandrivskyi Mykola. The problem of identifying the Old
Testament Ethnarch Ashkenaz in the writings of Hebrew Targumists
and Early Rabbinical Commentators
СТЕЦЕНКО Валерій – к. філос. н., доц. каф. теорії та історії
культури Львівського національного університету імені І. Франка
ГАЛУЙКО Роман – к. філос. н., асист. каф. теорії та історії
культури Львівського національного університету імені
І. Франка
Особливості витоків релігійно-філософської думки в
Київській Русі
Stetsenko Valeriy, Haluiko Roman. Features of the origins of
religious and philosophical thought in Kyivan Rus
ПАНКОВ Георгий – д. філос. н., проф. каф. культурології
Харківської державної академії культури
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Духовное падение в аскетической мысли КиевоПечерского патерика
Pankov Georgiy. Spiritual downfall in ascetic thought of the KievPechersk Patericus
МАТЮХІНА Олександра – к. філос. н., доц. каф. філософії
Національного авіаційного університету, м. Київ
Релігійний аспект свободи особи у філософії С. Гогоцького
Matiukhina Oleksandra. Religious aspect of person’s freedom in
the philosophy of S. Gogotskyi
ЦИМБАЛ Тетяна – д. філос. н., проф. каф. філософії і
соціальних наук Державного вищого навчального закладу
“Криворізький національний університет”
Homo viator vs. “людина вкорінена” у католицькому
екзистенціалізмі Габріеля Марселя
Tsymbal Tetiana. Homo viator vs. rooted human in the catholic
existentialism of Gabriel Marcel
МАРТИН Максим – зав. експозиційним від. Львівського музею
історії релігії
Авраам Фіркович: між традицією та модерністю
Martyn Maksym. Abraham Firkovitch: between tradition and
modernity
ГРУШЕВА Тетяна – к. і. н., доц. каф. новітньої історії України
Запорізького національного університету
Митрополит Йосиф Сліпий – унікальна постать на чолі
Церкви
Hrusheva Tetiana. Metropolitan Yosyp Slipyi as a unique figure
at the head of the Church
ГОБЕРМАН Давід – Чернівці
Джерела “тоталітаризму”
Hoberman David. Sources of “totalitarianism”
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2.2. Символіка. Міфологія. Етнологія
ГАЮК Ірина – к. філос. н., доц. каф. менеджменту мистецтва
Львівської національної академії мистецтв
Міф і симулякр: точки перетину
Iryna Haiuk. Myth and simulacrum: points of intersection.
КОЖОЛЯНКО Олександр – д. і. н., доц. каф. суспільних наук
Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької обл.
Різдво: народження нового сонця, народження Ісуса
Христа
Kozholianko Oleksandr. Christmas is the birth of a new sun, the
birth of Jesus Christ
АГЕЕВА Людмила – мл. н. сотр. отдела древнебелорусской
культуры Центра белорусской культуры, языка и литературы
НАН Беларуси, г. Минск
Астральная символика некоторых руноподобных знаков
в народном орнаменте
Aheeva Liudmyla. Astral symbolism of some runic-shaped signs
in folk ornament
KUBIK Adam Lech – PhD Student. Institute of History and
International Relations, Faculty of Humanities, Siedlce University
of Natural Sciences and Humanities (Polska)
Wings of Vərəθraγna on so-called “Great Polish” helmets
Кубік Адам Леx. Крила Веретрагни на так званих
“великопольських” шоломах
МОСКАЛЬ Марта – асп. Львівської національної акаде
мії мистецтв, художник-реставратор Львівської філії На
ціонального науково-дослідного реставраційного центру
України
Культ святого воїна в Київській Русі
Moskal Marta. The cult of warrior saints in Kyivan Rus’
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2.3. Церква у контексті політичних реалій сьогодення
КУЛАГІНА-СТАДНІЧЕНКО Ганна – к. філос. н., ст. н. сп.
Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Ско
вороди НАН України, м. Київ
Сучасні дискурси релігійності в Україні
Kulahina-Stadnichenko Hanna. Contemporary discourses of
religiosity in Ukraine
ЮВСЕЧКО Ярослав – к. філос. н., доц. каф. філософії і
політології Хмельницького національного університету
Сучасні форми квазірелігійних вірувань: на межі між
сакральним і секулярним
Yuvsechko Yaroslav. Modern forms of quasi-religious beliefs:
on the verge between sacral and secular
СКАЛЕЦЬКИЙ Михайло – к. філос. н., доц. каф. філософії
Національного університету “Львівська політехніка”
Українське духовенство в обороні Української церкви та
української культури
Skaletskyi Mykhailo. Ukrainian clergy in the defense of the
Ukrainian Church and Ukrainian culture
БОРЕЙКО Юрій – д. філос. н., доц., зав. каф. філософії
та релігієзнавства Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки, м. Луцьк
Ідентичність православних віруючих в сучасній Україні
Boreiko Yurii. Identity of Orthodox believers in modern Ukraine
НЕДАВНЯ Ольга – к. і. н., ст. н. сп. Відділення релігієзнавства
Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України,
м. Київ
Вплив виходу Української греко-католицької церкви
поза Галичину на еволюцію релігійної та конфесійної
ідентичності греко-католиків
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Nedavnia Olha. Influence of the output of the Ukrainian Greek
Catholic Church outside Galicia on the evolution of the religious
and confessional identity of the Greek Catholics
ПАВЛЕНКО Павло – д. філос. н., пр. н. сп. Відділення
релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН
України, м. Київ
Західна Європа в тенетах цивілізаційного дрейфу від
християнства до ісламу
Pavlenko Pavlo. Western Europe in the meshes of a civilizational
drift from Christianity to Islam
ГОРДІЄНКО Михайло – к. пол. н., доц. каф. філософії та
політології Навчально-наукового інституту гуманітарних
наук Університету державної фіскальної служби України,
м. Ірпінь
Помісна Церква як атрибут легітимації держави
Hordienko Mykhailo. Local church as an attribute of
legitimation of the state
ЛУЦІВ Олена – маг. соціології, мол. н. сп. Інституту наро
дознавства НАН України, м. Львів
Пізньопротестантські спільноти в Україні (XIX – поча
ток XXI ст.)
Lutsiv Olena. Late Protestant Communities in Ukraine (the
19th – the beginning of the 21st century)
КІСЄЛЬОВА Тетяна – голова Національних Духовних Зборів
бахаї України
Святкування подвійного 200-літнього ювілею Бахаулли
і Баба міжнародною громадою бахаї.
Kiselova Tetiana. Celebration of the 200th anniversary of
Baha’u’llah and Baba by the Baha’i international community.
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ДУТЧАК Анатолій – правник профкому “Лукор-Карпат
нафтохім”, м. Калуш
Порівняльний аналіз релігійного законодавства України
і Грузії
Dutchak Anatoliy. Comparative analysis of religious legislation
of Ukraine and Georgia
ДЕМИДОВА Надежда – мл. н. сотр. Центра белорусской
культуры, языка и литературы НАН Беларуси, г. Минск
Этносемиотика народных музыкальных инструментов
Demydova Nadezhda. Ethnosemiotics of folk musical
instruments

22

СЕКЦІЯ ІІІ
САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО
(Великий виставковий зал Львівського музею історії релігії)
10.00 – 18.00; перерва на обід: 14.00 – 15.00
Модератори: Володимир Александрович (3.1)
Руслана Бубряк (3.2)
Мирон Капраль (3.3)
Микола Хмільовський (3.4)
3.1. Іконографія
КИРИЧУК Олександра – к. і. н., доц., вч. секр. Інституту
релігієзнавства – філії Львівського музею історії релігії
Візуалізація абстрактних біблійних сутностей вищої
небесної ієрархії (серафими, херувими, престоли)
Kyrychuk Oleksandra. Visualization of the abstract Biblical entities
of the highest heavenly hierarchy (seraphim, cherubim, thrones)
ЗАТОРСЬКИЙ Назар – о., д-нт Фрібурзького університету
(Швейцарія)
Елементи староукраїнської мови в епіграфіці ікон XІV–
XVI ст. зі збірки Національного музею у Львові ім. Андрея
Шептицького
Zatorskyy Nazar, rev. Elements of the Old Ukrainian language
in inscriptions of the 14th – 16th century icons from the collection
of the Andrey Sheptytsky National Museum in Lviv
БАКОВИЧ Олена – к. мист., викл. каф. сакрального мистецтва
Львівської національної академії мистецтв
Конструктивні та мистецькі особливості іконостаса церкви
Преображення Господнього с. Підгір’я Золочівського р-ну
Bakovych Olena. Constructive and artistic features of the
iconostasis of the Church of the Transfiguration of Jesus in the
village of Pidhirya in Zolochiv district
23

ЛЕВИЦЬКА Мар’яна – к. мист., н. сп. від. мистецтвознавства
Інституту народознавства НАН України, м. Львів
Сюжети Неділь П’ятидесятниці в іконостасних циклах
Луки Долинського: символіка та іконографія
Levytska Mariana. Plots of “Sundays of Pentecost” in iconostasis
cycle painted by Luka Dolynskyi: symbolics and iconography
ФЛІКОП-СВІТА Галіна – к. мист., н. супр. Цэнтра
даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, г. Мінск
Іканастасы і прысценныя алтары ў грэка-каталіцкіх
цэрквах Брэсцкага афіцыялату ў XVIIІ ст.: асаблівасці
суіснавання
Flikop-Svyta Halyna. Iconostases and wall altars in the Greek
Catholic churches of Brest officialt in the 17th century: features of
coexistence
КАРЭЛІН Уладзімір – к. ф-мат. н., н. супр., Цэнтра да
следаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыя
нальнай акадэміі навук Беларусі, г. Мінск
МЕЛЬНІКАЎ Мікалай – н. супр., Цэнтра даследаванняў
беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай
акадэміі навук навук Беларусі, г. Мінск
Рэдкія сюжэты ў іканапісу Беларусі (частка 5)
Karelin Uladzimir, Melnikov Mikalai. Rare scenes in the
iconography of Belarus (Part 5)
GAWĘCKA Barbara Maria – d. n.   o sztuce, ad. w Zakładzie
Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w
Bydgoszczy, Polska
Kaplica św. Franciszka w kościele parafialnym pw. św.
Stanisława Biskupa Męczennika w Cerekwi (Polska)
Gawęcka Barbara Maria. Chapel of St. Francis in the parish
church of St. Bishop Stanisław the Martyr in Cerekwia (Poland)
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Ґавєнцка Барбара Марія. Каплиця Св. Франциска у парафіяль
ному костелі Св. Єпископа Станіслава Мученика у Церекеві
(Польща)
АЛЕКСАНДРОВИЧ Володимир – д. і. н., зав. від. історії
середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича
НАН України
Ранній епізод портретної іконографії Львівського
єпископа Петра (Білянського)
Aleksandrovych Volodymyr. Early episode of portrait
iconography of Lviv Bishop Peter (Bilyansky)
КОРНУТКО-ГРИНІВ Оксана – ст. н. сп. Національного
музею у Львові ім. Андрея Шептицького
Праця Святослава Гординського над образом Ісуса Хри
ста (за матеріалом колекції рисунків і начерків художника
у збірці Національного Музею у Львові імені Андрея
Шептицького)
Kornutko-Hryniv Oksana. The work of Svyatoslav Gordynsky
on the image of Jesus Christ (based on the collection of drawings
and sketches of the artist in the collection of the Andrey Sheptytsky
National Museum in Lviv)
ВОРОБЕЙ Ніна – асп. Навчально-наукового інституту
історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського
Національного університету “Чернігівський колегіум”
Богородичні чудотворні ікони Північного Лівобережжя
за матеріалами “Черниговских епархиальных известий”
Vorobey Nina. Miraculous icons of Virgin Mary of the Northern Left
bank (Livoberezhzhia) on the materials of “Chernigov diocesan news”
ВОДЗЯНОВСКА Ірена – д. і. н., ад. каф. історії і історіографії
Східної Європи Люблінського католицького Університету
Івана Павла II
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Ikony i ikonostasy w cerkwiach dekanatu kalnickiego w
drugiej połowie XVIII w.
Vodzianovska Irena. Icons and iconostas in the churches of the
Calnicki deanery in the second half of the 18th century
Водзяновська Ірена. Ікони та іконостаси в церквах
Кальницького деканату в другій половині XVIII ст.
БАЛІЦКА Мар’яна – асп. каф. теорії та історії культури
Львівського національного університету імені Івана Франка
Тенденції та перспективи розвитку української ікони в
контексті сучасних релігійних процесів в Україні
Balitska Mariana. Tendencies and perspectives of the deve
lopment of the Ukrainian icon in the context of contemporary
religious processes in Ukraine
ЛАЗУКА Борис – к. мист., доц., зав. від. древнебелорусской
культури Центру досліджень білоруської культури, мови і
літератури НАН Білорусі, м. Мінськ
Конфесійні та етнічні умови розвитку барочного стилю
в мистецтві Білорусі
Lazuka Borys. Confessional and ethnic conditions of the
Baroque style in the art of Belarus
БЕРЕГОВСЬКА Христина – к. мист., док. Львівської
національної академії мистецтв
Релігійне мистецтво Василя Курилика: типологія та
характерні особливості
Berehovska Khrystyna. Religious art of William Kurelek
(Vasyl Kurylyk): typology and characteristic features
3.2. Сакральна архітектура. Реставрація
ГАБРУСЬ Тамара – д. мастац., вяд. н. супр. Цэнтра даследаванняў
беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, г. Мінск
Спецыфіка ўжывання гранёных архітэктурных форм у
драўляным храмабудаўніцтве Беларусі
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Gabrus Tamara. Specificity of the application of granular
architectural forms in wooden temple building of Belarus
САДОВА-МАНДЮК Оксана – художник-реставратор,
гол. спеціаліст відділу реставрації живопису ДП “Інститут
"Укрзахідпроектреставрація"”
Перебудова церкви Різдва Христового (Пресвятого
Серця Христового) в м. Жовкві на початку ХХ ст.
Sadova-Mandiuk Oksana. Restructuring of the Church of the
Blessed Heart of Christ (the Nativity of Christ) in Zhovkva at the
beginning of the 20th century
НУКАЛО Надія – здобув. Центру пам’яткознавства НАН
України та Українського товариства охорони пам’яток
історії та культури
П’ятницька церква Чернігова. Повернення до історичної місії
Nukalo Nadia. Pyatnytska Church of Chernihiv. Return to the
historical mission
КОРИТНЯНСЬКА Вікторія – ст. н. сп. Одеської філії Національ
ного науково-дослідного реставраційного центру України
Історія реставрації творів іконопису в Одеській філії Націо
нального науково-дослідного реставраційного центру України
Korytnianska Viktoria. The history of restoration works of
icon painting in the Odessa branch of the National Research and
Restoration Center of Ukraine
3.3. Духовна музика. Сакральні пам’ятки
КАПРАЛЬ Мирон – д. і. н., дир. Львівського відділення
Інституту археографії та джерелознавства ім. М. Гру
шевського НАН України
Історія колядки “Радуйтеся вси людіе” у XVII–XX ст.
Kapral Myron. History of the carol “Raduitesia vsi liudie” from
the 17th to the 20th centuries
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МАЦЕЛЮХ Олена – мг. мист., солістка-органістка Львів
ського будинку органної та камерної музики, н. сп. Львівського
музею історії релігії
Розвиток органобудування в Галичині ХІХ – початок
ХХ ст.
Matselyukh Olena. The Development of Organ Building in
Halychyna in the 19th – the beginning of the 20th century
КІНДРАТЮК Богдан – д. мист., проф. каф. методики
музичного виховання та диригування Навчально-наукового
інституту мистецтв ДВНЗ “Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника”; директор Центру
дослідження дзвонарства, м. Івано-Франківськ
Церковна музика в контексті мистецтва Західноукраїн
ської Народної Республіки (1918–1923 рр.)
Kindratiuk Bohdan. Church music in the context of the art of the
West Ukrainian People’s Republic (1918–1923)
3.4. Сакральні пам’ятки
ХМІЛЬОВСЬКИЙ Микола – зав. від. Львівського музею
історії релігії
До питання про руські церкви (апостолів Петра і
Павла, Іона хрестителя, Катерини Олександрійської) в
Домініканському монастирі у Львові: містифікація чи
реальність
ІЖЕВСЬКИЙ Артур – к. мист., н. сп. від. мистецтвознавства
Інституту народознавства НАН України
Еволюція художньо-образного світу та стилістики
ілюстрацій поминальної книги парафії УГКЦ церкви
Св. Петра і Павла с. Павлів (Радехівський р-н Львівської
обл.) Кінець ХVIII – початок ХХ ст.
Izhevskyi Artur. The evolution of the artistic-figurative world
and the stylistics of the illustrations of the memorial book of the
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parish of the UGCC of St. Peter and Paul’s Church in the village of
Pavliv (Radekhiv district of Lviv region). The end of the 18th – the
beginning of the 20th centuries.
ГУПАЛО Віра – д. і. н., ст. н. сп. від. археології Інституту
українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України
Медальйони з зображенням св. Іоанна Непомуцького як
елемент поховальної культури
Hupalo Vira. Medallions with the image of St. John Nepomutsky
as an element of burial culture
АРІСТОВА Алла – д. філос. н., проф., зав. від. соціогумані
тарних наук Державної наукової установи “Енциклопедичне
видавництво”
Релігійний і релігієнавчий турим в Украні: проблеми
ровитку
Aristova Alla. Religious and religious studies’ tourism in
Ukraine: problems of development
ВОВК Ірина – зав. від. Інституту релігієзнавства – філії
Львівського музею історії релігії
Марійська поезія України та українського закордоння:
авторська антологія “Ликуй, Княгине!” на матеріалах
календарів 20–50-их рр. ХХ ст. з Фондів ЛМІР
Vovk Iryna. Marian poetry of Ukraine and Ukrainian overseas:
author’s anthology “Jubilate, Princess!” on materials of calendars
of the 20–50th years of the 20th century from the LMHR funds
ІВАНСЬКА Світлана – мол. н. сп. Музею-садиби родини
Антоничів
140 років від дня народження о. Василя Антонича
Ivanska Svitlana. 140 years since the birth of Father Vasyl’
Antonych

29

23 травня, ЧЕТВЕР
9.00 – 20.00
Виїзне засідання
в Святоуспенську Унівську лавру Студійського уставу –
один із найдавніших монастирських комплексів України
Екскурсії:
– Музей історії давньоруського міста Звенигород;
– руїни жіночого монастиря сестер студиток в Якторові;
розповідь про праведницю світу Олену Вітер;
– пам’ятник отцю Омеляну Ковчу, м. Перемишляни;
– Свірзький замок.
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СПИСОК УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

КРУГЛИЙ СТІЛ

(Великий виставковий зал
Львівського музею історії релігії)

(Великий виставковий зал
Львівського музею історії релігії)

АНОШКА Сяргей
КИРИДОН Алла
КИРИЧУК Олександра
КОЛОДНИЙ Анатолій
ОРЛЕВИЧ Ірина
СКОЧИЛЯС Ігор
ФИЛИПОВИЧ

БУБРЯК Руслана
ВАСІЛІАУСКІЕНЕ Алдона
МАТКОВСЬКИЙ Іван
о. СЕБАСТЬЯН ДМИТРУХ
о. ЮСТИН БОЙКО
ПРОЦІВ Олег

СЕКЦІЯ І. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК РЕЛІГІЙ

(Малий виставковий зал Львівського музею історії релігії)

БАРАН Богдан
БУЛАНОВА Наталія
БУЛИГА Олександр
ВОЛОШЕНКО Вікторія
ДЗЕНДЗЕЛЮК Леся
ДОВБНЯ Ольга
ДУДКА Світлана
ЄГРЕШІЙ Олег
ЄРЕМЄЄВ Павло
КИРИЛЮК Анна
КОЛБ Наталія
КОРОЛЬ Наталя
КОСТЮК Дар’я
КУЛІГІНА Ольга
ЛЕХНЮК Роман
ЛОШТИН Назарій
МАТЛАШЕНКО Наталя
МИСАК Наталія
МОСЮКОВА Наталія

НЕДАВНЯ Богдана
НЕСТЕРЕНКО Валерій
ОРЛЕВИЧ Ірина
ПРЕЛОВСЬКА Ірина
ПРОКОП’ЮК Оксана
САХНО Ольга
СКОЧИЛЯС Ірина
СТАРКА Володимир
СТОРЧОВИЙ Валерій
ФРАНКІВ Уляна
ЮХНО Федір
ЯЦЮК Микола
BUGAJ Tomasz
DMOWSKI Adrian
MADEJ Anna
OSTAPCZUK Jerzy
WRÓBLEWSKI Przemysław
Andrzej
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СЕКЦІЯ ІІ. ФІЛОСОФІЯ. ПОЛІТОЛОГІЯ. ЕТНОЛОГІЯ
(Експозиційний зал Львівського музею історії релігії)

АГЕЕВА Людмила
БАНДРІВСЬКИЙ Микола
БОРЕЙКО Юрій
ГАЛУЙКО Роман
ГАЮК Ірина
ГОБЕРМАН Давід
ГОРДІЄНКО Михайло
ГРУШЕВА Тетяна
ДЕМИДОВА Надежда
ДУТЧАК Анатолій
КІСЄЛЬОВА Тетяна
КОЖОЛЯНКО Олександр
КУЛАГІНА-СТАДНІЧЕНКО
Ганна

ЛУЦІВ Олена
МАРТИН Максим
МАТЮХІНА Олександра
МОСКАЛЬ Марта
НЕДАВНЯ Ольга
ПАВЛЕНКО Павло
ПАНКОВ Георгий
СКАЛЕЦЬКИЙ Михайло
СТЕЦЕНКО Валерій
ЦИМБАЛ Тетяна
ЮВСЕЧКО Ярослав
KUBIK Adam Lech

СЕКЦІЯ ІІІ. САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

(Великий виставковий зал Львівського музею історії релігії)

GAWĘCKA Barbara Maria
АЛЕКСАНДРОВИЧ
Володимир
АРІСТОВА Алла
БАКОВИЧ Олена
БАЛІЦКА Мар’яна
БЕРЕГОВСЬКА Христина
ВОВК Ірина
ВОДЗЯНОВСКА Ірена
ВОРОБЕЙ Ніна
ГАБРУСЬ Тамара
ГУПАЛО Віра
ЗАТОРСЬКИЙ Назар
ІВАНСЬКА Світлана
ІЖЕВСЬКИЙ Артур

КАПРАЛЬ Мирон
КАРЭЛІН Уладзімір
КИРИЧУК Олександра
КІНДРАТЮК Богдан
КОРИТНЯНСЬКА Вікторія
КОРНУТКО-ГРИНІВ Оксана
ЛАЗУКА Борис
ЛЕВИЦЬКА Мар’яна
МАЦЕЛЮХ Олена
МЕЛЬНІКАЎ Мікалай
НУКАЛО Надія
САДОВА-МАНДЮК Оксана
ФЛІКОП-СВІТА Галіна
ХМІЛЬОВСЬКИЙ Микола
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