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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Орест МАЛИЦЬ, директор КЗ ЛОР «Львівський музей історії 
релігії»

Марія ОМЕЛЬЧУК, завідувач Інституту релігієзнавства – фі-
лії КЗ ЛОР «Львівський музей історії релігії»

Мирон КАПРАЛЬ, доктор історичних наук, керівник Львів-
ського відділення Інституту української археографії та джере-
лознавства ім. М. С. Грушевського НАН України

Анатолій КОЛОДНИЙ, заслужений діяч науки України, 
доктор філософських наук, професор, заступник директо-
ра – керівник Відділення релігієзнавства Інституту філософії 
ім. Г. С. Ско вороди НАН України

Олександра КИРИЧУК, кандидат історичних наук, учений 
секретар Інституту релігієзнавства – філії КЗ ЛОР «Львівський 
музей історії релігії»

Ірина ОРЛЕВИЧ, кандидат історичних наук, старший науко-
вий співробітник Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича 
НАН України, завідувач відділу Інституту релігієзнавства – фі-
лії КЗ ЛОР «Львівський музей історії релігії»

Ігор СКОЧИЛЯС, доктор історичних наук, проректор з науко-
вої роботи Українського католицького університету

Лілія МОРАВСЬКА, заступник директора з наукової роботи 
КЗ ЛОР «Львівський музей історії релігії»

Ірина БОЦЬКО, завідувач відділу Інституту релігієзнавства – 
філії КЗ ЛОР «Львівський музей історії релігії»
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ПОРЯДОК РОБОТИ

15 травня, понеділок

9.00 – 10.00 Реєстрація учасників конференції
10.00 – 13.00 Пленарне засідання (у великому виставковому залі 

Львівського музею історії релігії)
13.00 – 14.00 Презентація книг:

Киричук О.	  Йосиф Сліпий: ректор – митропо-
лит – в’язень – кардинал і патріарх. До 125-річчя з дня на-
родження Блаженнішого (Львів: Інститут релігієзнавства – 
філія Львівського музею історії релігії; Логос, 2017)

Ярослав Дашкевич. Україна на перехресті сві-	
тів: релігієзнавчі і соціокультурні студії (Львів: Інститут 
української археографії та джерелознавства ім. М. С. Гру-
шевського НАН України; Вид-во УКУ, 2016)

 	 Національна ідентифікація українців Гали-
чини у ХІХ – на початку ХХ ст. (еволюція етноніма) /
Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії 
релігії; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН 
України. – Львів: Логос, 2016

14.00 – 15.00 Обідня перерва
15.00 – 18.30  Виїзне засідання: Василіанський інститут філо-

софсько-богословських студій ім. митрополита 
Йосифа Велямина Рутського. До 400-ліття чину 
оо. Василіан. Львів–Брюховичі
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16 травня, вівторок

Робота в секціях: 9.30 – 18.00; обідня перерва: 14.00 – 15.00

І секція 
«Історичний розвиток релігій з найдавніших часів до модерної доби» 

(в експозиції Львівського музею історії релігії)

ІІ секція 
«Церковна ієрархія, монастирі, парафії, освіта»  
(в актовому залі Львівського історичного музею)

ІІІ секція 
«Філософія і соціологія релігії»  

(у малому виставковому залі Львівського музею історії релігії, 
пл. Ринок, 6)

ІV секція 
«Держава і Церква»  

(у приміщенні Львівської обласної бібліотеки  
для юнацтва, пл. Ринок, 9)

V секція 
«Сакральне мистецтво» 

 (у великому виставковому залі Львівського музею історії релігії)

17 травня, середа
Виїзне засідання: 8.00 – 19.00

Виїзне засідання: Протестантські церкви Львова
Круглий стіл, присвячений 500-річчю Реформації «Реформація та 
її вплив на соціальні й культурні процеси в Україні»

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ:
Вітальне слово – 5 хв.
Виступи на пленарному засіданні – до 20 хв.
Виступи на секційних засіданнях – до 15 хв.
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15 травня, понеділок
10.00 – 13.00

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
(великий виставковий зал Львівського музею історії релігії)

Модератори: 
Орест Малиць
Марія Омельчук

МАЛИЦЬ Орест
директор КЗ ЛОР «Львівський музей історії релігії»

Привітання учасникам конференції 

КИРИДОН Алла 
д. і. н., проф., директор Державної наукової установи «Енци-
клопедичне видавництво», м. Київ

Рeлігійний лaндшaфт пoчaткy XXІ cт.: сутнісні харак-
теристики

ПРЕЛОВСЬКА Ірина
д. і. н., ст. н. сп. Інституту української археографії та дже-
релознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; проф. Ки-
ївської православної богословської академії УПЦ КП

Іван Теодорович (1887–1971) як очільник православних 
українців на американському континенті 

БАБЕНКО Людмила 
д. і. н., доц., зав. кафедри історії України Полтавського націо-
нального педагогічного університету ім. В. Г. Короленка

Мотиви політичних переслідувань та репресивних за-
ходів щодо Української автокефальної православної 
церкви в радянській Україні (1920-ті рр.)
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МУРАВСЬКИЙ Олег
к. і. н., вч. секретар Інституту українознавства ім. І. Кри п’я
ке вича НАН України, м. Львів

Українська греко-католицька церква та націоналіс-
тичний рух в Україні: між діалогом та конфронтацією 
(ХХ – початок ХХІ ст.)

ШУГАЛЬОВА Інна 
к. і. н., доц. кафедри історії України Запорізького національно-
го університету

Еволюція інституту дияконів у Православній церкві 
Наддніпрянської України в модерний період

КІНДРАТЮК Богдан 
д. мист., проф. Навчальнонаукового інституту мистецтв 
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Сте-
фаника», м. ІваноФранківськ

Страшносудні музики в «Історії української літера-
тури» Михайла Грушевського та на іконі «Страшний 
Суд» XVII ст. із Львівського музею історії релігії

КУЗІНА Тетяна
голова відділу зовнішніх зв’язків при Національних духовних 
зборах бахаї України, м. Київ

Розвиток духовної освіти та основні аспекти соціаль-
ного служіння віруючих бахаї на теренах України (до 
200-річчя з дня народження Бахаулли – засновника 
віри бахаї)
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13.30 – 14.00

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГ:
Киричук Олександра. Йосиф Сліпий: ректор – митро-	

полит – в’язень – кардинал і патріарх / Інститут релігієзнав-
ства – філія КЗ ЛОР «Львівський музей історії релігії». – Львів: 
Логос, 2017. (До 125-річчя з дня народження Блаженнішого)

Дашкевич Ярослав. Україна на перехресті світів: релі-	
гієзнавчі і соціокультурні студії / Львівське відділення Інсти-
туту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Гру-
шевського НАН України; Львівський музей історії релігії;  
гуманітарний факультет Українського католицького універ-
ситету; Упоряд. Л. Моравська, І. Скочиляс. – Львів: Інститут 
української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушев-
ського НАН України. – Львів: Вид-во УКУ, 2016.

Національна ідентифікація українців Галичини у ХІХ – 	
на початку ХХ ст. (еволюція етноніма) / Інститут релігієзнав-
ства – філія КЗ ЛОР «Львівський музей історії релігії»; Інсти-
тут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів: 
Логос, 2016.
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16 травня
10.00 – 18.00; перерва на обід: 14.00 – 15.00

СЕКЦІЯ І
ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК РЕЛІГІЙ  

З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО МОДЕРНОЇ ДОБИ

Львівський музей історії релігії. Експозиція

Модератори:
Наталія Колб
Микола Бандрівський

1.1. Середньовічне християнство

MAKSYMIUK Katarzyna
рrof. Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu 
PrzyrodniczoHumanistycznego w Siedlcach, Polska

Piran Gusznasp (Grzegorz) z rodu Mehran-chrześcijański 
dowódca armii irańskiej

КОЖОЛЯНКО Георгій
д. і. н., проф., голова Буковинського етнографічного товариства, 
м. Чернівці

Відносини монголів з християнською Православною 
церквою України-Русі в першій половині ХІІІ ст. 

GOMȮLKA Marcin
Ph. D.  st. Uniwersytetu PrzyrodniczoHumanistycznego w 
Siedlcach, Polska

Biskupstwo łukowskie – powstanie, obsada, upadek 
(1254–1257) 
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ХОМЯК Мар’ян
мг. історії, м. н. сп. відділу історії середніх віків Інституту 
українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, м. Львів

Київський митрополит Ісидор і проголошення Фло-
рентійської церковної унії в Київській митрополії

МАРТИН Максим
асп. Українського католицького університету; н. сп. Львів-
ського музею історії релігії

Вальядолідські статті 1412 р. Інструмент сегрегації 
чи асиміляції?

1.2. Релігійні аспекти історії України
ХVI–ХVIІІ ст.

ПЕДИЧ Василь
к. і. н., доц. кафедри історії та політології ІваноФранківського 
національного технічного університету нафти і газу
(співавтори: Тельвак Віталій – д. і. н., проф. кафедри давньої 
історії України Дрогобицького державного педагогічного уні-
верситету ім. І. Франка; Тельвак Вікторія – к. і. н., доц. ка-
федри всесвітньої історії Дрогобицького державного педаго-
гічного університету ім. І. Франка)

Історико-церковні проблеми в дослідженні Івана 
Крип’якевича «Львівська Русь в першій половині 
XVI віку» 

БУЛАНИЙ Микола
мг. історичного факультету Дніпропетровського національ-
ного університету ім. О. Гончара

Колективний портрет світського патрона україн-
ських земель держави Ягеллонів за доби Сигізмунда І 
Старого
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OSTAPCZUK Jerzy
dr. hab. n. teologicznych, prof. nadzwyczajny, dziekan Wydziału 
Teologicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w 
Warszawie, Polska

O liczbie cyrylickich starych druków tetraewangelii ze 
Lwowa

РУСАКОВА Юлія 
днт Єврейського університету в Єрусалимі, Ізраїль

Співвідношення видів єврейських оренд у Луцькому 
повіті протягом 1569–1648 рр. 

1.3. Церква у суспільно-політичних процесах
ХІХ – першої половини ХХ ст.

BACHANEK Grzegorz
Ph. D. in Theology, assistant prof., Faculty of Theology of Cardinal 
Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland

Saint Zygmunt Szczęsny Feliński and the problems of the 
Polish-Ukrainian reconciliation

PUSTELAK Danuta
dr. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Polska

Wspólna pielgrzymka Polaków i Rusinów z Galicji do 
Rzymu w 1881 r.

КОЛБ Наталія
к. і. н., н. сп. Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича 
НАН України, м. Львів

«Королева Корони Польської»: богородичні урочис-
тості як складова національного руху польської гро-
мади Львова кінця ХІХ – початку ХХ ст. (крізь при-
зму львівської преси)
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ВІВЧАРИК Петро
асп. кафедри нової і новітньої історії та методики викладан-
ня історії Тернопільського національного педагогічного універ-
ситету ім. В. Гнатюка 

Степан Качала та Олександр Барвінський: до історії 
взаємин

САВЧЕНКО Сергій 
к. і. н., доц. кафедри документознавства та інформаційної діяль-
ності Національної металургійної академії України, м. Дніпро

Церква і революція 1917 р.: проблема радянського іс-
торіографічного досвіду 

МИСАК Наталія 
к. і. н., доц. кафедри філософії Львівського національного 
аграрного університету

Митрополит Андрей Шептицький про роль україн-
ського духовенства у громадсько-політичному житті 
Галичини наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

ЛЕХАН Лариса 
к. ф. н., доц. кафедри соціальногуманітарних наук Криворізь-
кого економічного інституту ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет ім. В. Гетьмана»

Українське духівництво – світоч національно-
культурного розвитку (перша половина ХХ ст.)

ЄГРЕШІЙ Олег 
к. і. н., доц. кафедри історії України ДВНЗ «Прикарпат-
ський національний університет ім. В. Стефаника», м. Івано
Франківськ 

Єпископ Григорій Хомишин в умовах українсько-
польських взаємовідносин: минуле і сучасне
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ГІРНИК Олег, о.
ліценціант релігійних наук, ст. викл. кафедри богослов’я 
Українського католицького університету 

Можливості постколоніальної критики у досліджен-
ні проблемних питань історії Унійної церкви та 
богослов’я

БУНЯК Олена
ст. н. сп. Національного музею історії України, м. Київ

Становлення Української автокефальної православ-
ної церкви в роки Другої світової війни (за матеріала-
ми НМІУ та ЦДАВО України)

ПРЕДКА Софія
асп. кафедри новітньої історії України Львівського національ-
ного університету ім. І. Франка

«Я фізично відчував, що в моєму серці щось обірва-
лось»: капелани Греко-католицької церкви в україн-
ських збройних формуваннях періоду Першої та Дру-
гої світових війн

1.4. Релігія у світовій історії 

БАНДРІВСЬКИЙ Микола
д. і. н., ст. н. сп. Інституту релігієзнавства – філії Львівського 
музею історії релігії; в. о. зав. відділу Інституту українознав-
ства ім. І. Крип’якевича НАН України, проф. кафедри археоло-
гії Львівського національного університету ім. І. Франка

Святе Письмо і скіфо-кімерійська проблема
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CZERWIENIEC Marta 
abs. Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu 
PrzyrodniczoHumanistycznego w Siedlcach, Polska

Dobre myśli, dobre słowa, dobre uczynki. Rola religii w 
państwie Sasanidzkim

DOBOSZ Krzysztof 
st. Uniwersytetu PrzyrodniczoHumanistycznego w Siedlcach, 
Polska

Aspekt religijny wojny polsko-szwedzkiej w latach 1655–1660

PIĘTEK Robert
рrof. Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu 
PrzyrodniczoHumanistycznego w Siedlcach, Polska

Ekskomunika władcy Soyo, prowincji Konga w połowie 
XVII w.
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16 травня
10.00 – 18.00; перерва на обід: 14.00 – 15.00

СЕКЦІЯ ІІ
ЦЕРКОВНА ІЄРАРХІЯ, МОНАСТИРІ, ПАРАФІЇ, ОСВІТА

Львівський історичний музей. Актовий зал. Пл. Ринок, 6 

Модератори:
Ірина Скочиляс
Ірина Орлевич

2.1. Ієрархічна організація Церкви

НЕДАВНЯ Ольга
к. і. н., ст. н. сп. Відділення релігієзнавства Інституту філосо-
фії ім. Г. С. Сковороди НАН України, м. Київ

Релігійна ідентичність українських греко-католиків: 
спадок київського християнства, ситуація на момент 
укладання Берестейської унії та основні віхи еволюції

ОВЧАРЕНКО Павло
мг. історичного факультету ДВНЗ «Прикарпатський націо-
нальний університет ім. В. Стефаника», м. ІваноФранківськ 

Прийняття унії Львівською православною єпархією 
на зламі XVII–XVIII ст. та її подальша конфесійна 
трансформація в першій чверті XVIIІ ст.

WEREDA Dorota 
dr. hab. n. humanistycznych w dyscyplinie historia, ad. Instytutu 
Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo
Humanistycznego w Siedlcach, Polska

Postawa metropolity unickiego i biskupa unickiej eparchii 
lwowskiej Atanazego Antoniego Szeptyckiego wobec życia 
i śmierci w świetle testamentu
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ПЕРЕПЕЛИЦЯ Алла 
м. н. сп. науководослідного відділу охорони пам’яток НІКЗ 
«Чигирин»
(співавтор: Павлова Світлана – заст. генерального директо-
ра з наукової роботи НІКЗ «Чигирин»)

Єпископи чигиринські – вікарії Київської митропо-
личої єпархії (кінець XVIII – початок XIX ст.)

СКОЧИЛЯС Ірина
к. і. н., пр. н. cп. Львівського відділення Інституту української 
архе о графії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН 
України

Бірчанський деканат Перемишльської греко-
католицької єпархії кінця XVIII – початку ХХ ст.: па-
рафіяльні печатки

CABAJ Jarosław 
рrof. historii, dyrektor Instytutu Historii i Stosunków 
Międzynarodowych Uniwersytetu PrzyrodniczoHumanistycznego 
w Siedlcach, Polska

Kwestie wyznaniowe w dyskusjach nad przynależnością 
administracyjno-państwową Chełmszczyzny i Podlasia 
na początku XX w.

2.2. Монастирські спільноти

ЯЦЮК Микола 
к. і. н., доц. кафедри історії і культурології Харківського на-
ціонального університету міського господарства ім. О. М. Бе-
кетова

Колонізаційне значення монастирів Слобідської Укра-
їни (друга половина ХVII ст.)
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АЛЬМЕС Іван
асп. Українського католицького університету, м. Львів 

Кармелітська духовність у василіанських монастирях 
Львівської єпархії XVIII ст. (на підставі вивчення мо-
настирських книгозбірень)

СТЕЦИК Юрій 
к. і. н., доц. кафедри давньої історії України та спеціальних іс-
торичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного 
університету ім. І. Франка
(співавтор: Грицина Орест – к. пол. н., викл. ДВНЗ «Дрого-
бицький коледж нафти і газу»)

Насельники Щеплотського василіанського монасти-
ря (1747 р.): біографічні відомості

ЛОШТИН Назарій
асп. історичного факультету Львівського національного уні-
верситету ім. І. Франка

Полемічна література в бібліотеці кармелітів у Дрого-
бичі (за рукописним інвентарем бібліотеки 1772 р.)

SZADY Joanna 
ad. katedry Historii Nauk Pomocniczych w Instytucie Historii 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Polska

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego à 
Paulo w posłudze szpitalnej we Lwowie w XVIII w.

ЯЦКІВ Оксана
асп. кафедри всесвітньої історії факультету історії, політо-
логії і міжнародних відносин ДВНЗ «Прикарпатський націо-
нальний університет ім. В. Стефаника», м. ІваноФранківськ

Формування осередків сестер кларисок, серафіток і 
францисканок Найсвятішого Сакраменту на теренах 
Галичини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
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ЖЕРНОКЛЕЄВ Олег
д. і. н., проф., зав. кафедри всесвітньої історії ДВНЗ «При-
карпатський національний університет ім. В. Стефаника», 
м. ІваноФранківськ 

Регулярні треті ордени в підавстрійській Східній Га-
личині на початку ХХ ст.

ГУМЕНЯК Андрій 
асп. ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. 
Стефаника», м. ІваноФранківськ

Монастирське життя першого ордену домінікан-
ців Львівської архидієцезії в другій половині ХІХ – 
30-х рр. ХХ ст.

ГРИНЮКА Богдан 
к. і. н., н. сп. науководослідного відділу Адміністрації історико
культурного заповідника «Давній Пліснеськ», с. Підгірці Бро-
дівського рну Львівської обл.

Діяльність згромадження сестер мироносиць у Підго-
рецькому монастирі міжвоєнного періоду 

ОРЛЕВИЧ Ірина 
к. і. н., зав. відділу нової історії України Інституту україноз-
навства ім. І. Крип’якевича НАН України; зав. відділу Інсти-
туту релігієзнавства – філії ЛМІР

Сестри василіанки та «Народний дім» у Львові: від 
співпраці до протистояння

IWAŃSKA Małgorzata
dka Uniwersytetu nauk przyrodniczych i humanistycznych w 
Siedlcach, Polska

Monastyr Chrystusa Zbawiciela w Wirowie
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2.3. Парафіяльна історія та
церковні братства

WRȮBLEWSKI Przemysław Andrzej 
Ph. D. st. Uniwersytetu nauk przyrodniczych i humanistycznych w 
Siedlcach, Polska

Cerkiew unicka w Łobaczewie i Terespolu w XVII–XIX w. 
(w świetle dokumentów konsystorskich)

WODZIANOWSKA Irena 
dr. n. historycznych, ad. katedry Historii i Historiografii Europy 
Wschodniej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła 
II, Polska

Rola bractw w Kościele greckokatolickim w XVIII w. 
(województwo bracławskie)

АЛЬОШИНА Оксана
к. і. н., доц. кафедри релігієзнавства і теології Національного 
університету «Острозька академія»

Діяльність Житомирського Володимиро-Василівського 
братства у Волинській губернії у другій половині 
ХІХ ст.

БЄЛІКОВА Наталя
к. і. н., доц. кафедри історії слов’ян Донецького національного 
університету ім. В. Стуса, м. Вінниця

Літературна критика на сторінках журналу «Руко-
водство для сельских пастырей» як джерело з історії 
повсякденного життя сільського парафіяльного духо-
венства українських єпархій РПЦ другої половини 
ХІХ – початку ХХ ст.
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ВЕРГОВСЬКА Марія 
н. сп. Національного музею народної архітектури та побуту 
України, м. Київ

З історії життя та побуту сільських парафіяльних 
священиків Київської єпархії кінця ХVIII – початку 
ХХ ст. на прикладі Свято-Георгіївської парафії с. Ми-
зинівка Звенигородського повіту

LICHOTA Marcin
Ph. D. st. Uniwersytetu nauk przyrodniczych i humanistycznych w 
Siedlcach, Polska

Parafia Orszymowo w latach 1917–1961: Przyczynek do 
badań nad dziejami parafii

ПАВЛІВ Олег 
мг. соціології Національного педагогічного університету 
ім. М. П. Драгоманова; керівник культурнопросвітницького То-
вариства «Опір Західної України» в Празі, Чеська Республіка

З історії релігійного життя громади Долинського райо-
ну Івано-Франківської області протягом 1918–1991 рр. 

2.4. Релігійна освіта

ПЕТРЕНКО Ірина
д. і. н., проф. кафедри педагогіки та суспільних наук ВНЗ Уко-
опспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Шкільні програми для церковнопарафіяльних шкіл 
Російської імперії другої половини ХІХ – початку 
ХХ ст.
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ПРЕДКО Олена
д. ф. н., проф. кафедри релігієзнавства філософського факуль-
тету Київського національного університету ім. Т. Шевченка

Богословські студії в Університеті Св. Володимира в 
ХІХ – на початку ХХ ст.

БУЛИГА Олександр
директор Рівненського обласного краєзнавчого музею

Освітні заходи Почаївської лаври (40-ві рр. ХІХ ст. – 
початок 20-х рр. ХХ ст.)
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16 травня 
10.00 – 18.00; перерва на обід: 14.00 – 15.00

СЕКЦІЯ III
ФІЛОСОФІЯ І СОЦІОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ

Львівський музей історії релігії. Малий виставковий зал

Модератори:
Ірина Гаюк
Олег Кисельов

3.1. Богословська спадщина

БРЕДУН Іван 
к. ф. н., доц. кафедри філософії Харківського національного 
університету будівництва і архітектури 
(співавтор: Компанієць Лілія – д. ф. н., доц. кафедри теорії 
культури і філософії науки Харківського національного універ-
ситету ім. В. Н. Каразіна)

Сюжети біблійної історії: досвід герменевтичного про-
читання 

ПАНКОВ Георгій
д. ф. н., проф. кафедри культурології та медіакомунікацій 
Харківської державної академії культури

Ситуація ціннісного конфлікту в житії києво-пе чер -
ського ченця Тита у контексті культуролого-ре лі гіє-
знавчого осмислення

БАСЕНКО Руслан
асп. кафедри всесвітньої історії та методики викладання іс-
торії Полтавського національного педагогічного університе-
ту ім. В. Г. Короленка

Ренесансні та християнсько-гуманістичні засади форму-
вання духовно-педагогічної ідентичності Ігнатія Лойо-
ли: есенційні модуси релігійно-педагогічної експлікації
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ЛОСЬ Валентина 
к. і. н., н. сп. Інституту рукопису Національної бібліотеки 
України ім. В. І. Вернадського, м. Київ

Трансформація візій старця-інока у книзі чудес Поча-
ївської Богородиці як один із виявів піднесення пре-
стижу ЧСВВ: постановка питання

МОСКАЛЬОВА Людмила 
д. пед. н., проф., зав. кафедри соціальної роботи, соціальної 
педагогіки та дошкільної освіти Мелітопольського держав-
ного педагогічного університету ім. Б. Хмельницького

Переорієнтація поглядів діячів Києво-Могилянської 
академії щодо буденного життя людини (на прикладі 
курсів етики першої половини XVIII ст.)

3.2. Історія релігієзнавчої думки в Україні

САРАПІН Олександр
к. ф. н., доц. кафедри релігієзнавства філософського факуль-
тету Київського національного університету ім. Т. Шевченка 

До питання про зміст понятійних конструкцій «Істо-
рія вітчизняної релігієзнавчої думки» та «Історія ві-
тчизняного релігієзнавства»  

РАБАДАНОВА Людмила
к. ф. н., м. Київ

Витоки вітчизняної релігієзнавчої думки в контексті 
філософської та богословської творчості мислителів 
Київської духовної академії

ЛЕВИЦЬКА Оксана
методист навчальновиховного відділу Малої академії наук 
України, м. Київ

Поняття релігійності і духовності та їх взаємодія у 
творчій спадщині М. І. Костомарова
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ВОЛКОВСЬКИЙ Володимир 
к. ф. н., м. н. сп. відділу історії філософії України Інституту 
філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, м. Київ 

Михайло Драгоманов та Іван Франко: міркування 
про релігієзнавство та секулярність у перспективі іс-
торії української релігієзнавчої думки

СТЕЦЕНКО Валерій
к. ф. н., доц. кафедри теорії та історії культури Львівського 
національного університету ім. І. Франка
(співавтор: Роман Галуйко – к. ф. н., асист. кафедри теорії 
та історії культури Львівського національного університету 
ім. І. Франка)

Філософське релігієзнавство Івана Франка

ВОВК Ірина 
зав. відділу Інституту релігієзнавства – філії Львівського му-
зею історії релігії

Сходознавчі студії Івана Франка

БАСАУРІ ЗЮЗІНА Анна Марія
к. ф. н., викл. кафедри культурології Національного педагогіч-
ного університету ім. М. П. Драгоманова, м. Київ

Використання російського радянського доробку в 
українських науково-атеїстичних творах про юдаїзм 
1957–1989 рр. (на прикладі творів М. Й. Шахновича)

КИСЕЛЬОВ Олег 
к. ф. н., днт кафедри культурології Національного педагогіч-
ного університету ім. М. П. Драгоманова, м. Київ

Релігійна обрядовість в осмисленні марксистського 
релігієзнавства радянської України (1980-ті рр.)
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3.3. Філософські та соціальні аспекти релігії.  
Методологія дослідження

ЮВСЕЧКО Ярослав
к. ф. н., доц. кафедри філософії і політології Хмельницького на-
ціонального університету

Феномен квазі- та псевдорелігій: проблема дефініції 
та релігієзнавчого дослідження

ЄРЕМЄЄВ Павло 
к. і. н., доц. кафедри історії Східної Європи Харківського на-
ціонального університету ім. В. Н. Каразіна

Методологічні проблеми застосування теорії «церква-
секта» при дослідженні історії релігії

ЛИТВИН-КІНДРАТЮК Світлана
д. мист., проф. Навчальнонаукового інституту мистецтв 
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Сте-
фаника», м. ІваноФранківськ

Ритміка ритуальної поведінки в контексті історичних 
фігурацій релігійності

КУЛАГІНА-СТАДНІЧЕНКО Ганна 
днт Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, 
м. Київ

Метафізика релігійних потреб та їх роль у смисложит-
тєвому самовизначенні православного віруючого

ГАЮК Ірина
к. ф. н., доц. кафедри менеджменту мистецтв Львівської на-
ціональної академії мистецтв 

Трансформації релігійного життя в добу модерну та 
постмодерну
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БОРЕЙКО Юрій 
к. і. н., доц. кафедри філософії та релігієзнавства Східноєвропей-
ського національного університету ім. Л. Українки, м. Луцьк

Постсекулярний контекст повсякденності україн-
ського православного вірянина

ЩЕДРІН Анатолій 
д. н. культурології, к. ф. н., проф. кафедри філософії та полі-
тології факультету управління бізнесом Харківської держав-
ної академії культури; зав. кафедри соціальногуманітарних 
дисциплін Інституту сходознавства і міжнародних відносин 
«Харківський колегіум»

Філософсько-релігієзнавчі виміри художнього космізму 
Олафа Стейплдона: між філософією, релігією та міфом

ГОРДІЄНКО Михайло 
к. пол. н., доц. кафедри філософії та політології Навчально
наукового інституту гуманітарних наук Університету дер-
жавної фіскальної служби України, м. Київ

Дилема сакральної ортодоксальності чи морального 
релятивізму сучасного християнства

ВАНДИШЕВА-РЕБРО Надія 
к. ф. н., доц. кафедри етики, естетики й історії культури На-
ціонального технічного університету «Харківський політех-
нічний інститут»

Современное украинское сообщество: герменевтика 
библейских истин

ЛАЗОРИК Михайло
к. мед. н., патентознавець, засл. винахідник України, доц. ка-
федри факультетської терапії Ужгородського національного 
університету 

Видимі і приховані прояви та ефекти молитов та лі-
тургій
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БОРУЦЬКА Оксана 
мг. історії, ст. н. сп. Львівського музею історії релігії

«Отче Наш» і «Богородице Діво»: вчора і сьогодні

ПРЕЗЕНТАЦІЯ 
шостого номеру журналу «РЕЛІГІЄЗНАВЧІ НАРИСИ»  
КИСЕЛЬОВ Олег 
к. ф. н., днт кафедри культурології Національного педагогіч-
ного університету ім. М. П. Драгоманова
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16 травня 
10.00 – 18.00; перерва на обід: 14.00 – 15.00

СЕКЦІЯ IV
ДЕРЖАВА І ЦЕРКВА

Львівський музей історії релігії. Малий виставковий зал

Модератори:
Алла Киридон
Олександра Киричук

4.1. Державно-церковні відносини

ЗЕЛІЗКО Сергій 
пошуківець відділення релігієзнавства Інституту філософії 
ім. Г. С. Сковороди НАН України, м. Київ

Церква і держава. Ідеологічна конкуренція та різно-
природність як причина перманентного конфлікту

БУЛАНОВА Наталія 
к. і. н., директор Музею історії міста Кам’янського

Римо-католицька конфесія Південної України 
останньої чверті ХVІII – початку ХХ ст. в контексті 
державно-церковних відносин Російської імперії

ЗАПОРОЖЕЦЬ Вікторія 
асп. кафедри релігієзнавства філософського факультету Київ-
ського національного університету ім. Т. Шевченка

Міжцерковна та державно-церковна діяльність УАПЦ 
у міжвоєнний період 
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МЕДВІДЬ Федір 
д. н. в гал. політ., к. ф. н., проф. кафедри історії та теорії 
держави і права Міжрегіональної академії управління персо-
налом
(співавтори: Медвідь Алла – д. ф. в гал. політ., доц. кафедри 
гуманітарних та природничих дисциплін Міжнародного підго-
товчого інституту МАУП; Курчина Тамара – д. філол. в гал. 
політології, днт МАУП)

Гуманітарна безпека Української держави в умовах 
культурної експансії Російської Федерації

КИРИЧУК Олександра
к. і. н., доц., вч. секретар Інституту релігієзнавства – філії 
Львівського музею історії релігії

Церква та релігійні деномінації у проксі-війнах 
ХХІ ст.

4.2. Cвобода совісті:  
історико-політичний контекст

КОЦУР Юлія 
к. і. н., перший заст. генерального директора Національного 
музею «Меморіал жертв Голодомору», м. Київ

Вплив антирелігійної політики радянської влади в 
кінці 20–30-х рр. ХХ ст. на традиційну культуру укра-
їнців Роменщини

BUGAJ Tomasz 
d. n. humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa Instytutu 
Polonistyki i Kulturoznawstwa, Uniwersytetu Opolski, Polska
Wykorzenienie, szok kulturowy, trauma – kulturoznawcza 
analiza doświadczenia deportacji
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ГУРА Олексій 
к. і. н., доц. кафедри історії України Полтавського націо-
нального педагогічного університету ім. В. Г. Короленка

Становище юдейських громад в УРСР у період масової 
антирелігійної кампанії (1958 – середина 1960-х рр.) 

СТОРЧОВИЙ Валерій 
н. сп. Кам’янець-Подільського державного історичного музею-
заповідника 
(співавтор: Нестеренко Валерій – к. і. н., доц. кафедри іс-
торії, філософії та права Подільського державного аграрно-
технічного університету)

Християнські громади Хмельниччини в період «від-
лиги» (1953–1964 рр.)

КОСТЮК Степан 
директор Тернопільського обласного краєзнавчого музею, го-
лова Тернопільської обласної організації Національної спілки 
краєзнавців України

Репресоване духовенство Української греко-като-
лицької церкви (на основі фондів Тернопільського 
обласного краєзнавчого музею)

МОІСЄЄНКО Лариса 
к. і. н., доц. кафедри загальнонаукової підготовки Індустрі-
ального інституту ДВНЗ «Донецький національний технічний 
університет»

Проблеми реалізації свободи совісті та свободи релігії 
в Російській Федерації



29

4.3. Конфесійний розвиток в Україні 
в кінці ХХ – на початку ХХІ ст.

МИХАЙЛОВСЬКИЙ Армен
асп. кафедри філософії Запорізького національного універси-
тету

Релігійні аспекти Чорнобильської катастрофи

МОСЮКОВА Наталія
к. і. н., доц. кафедри історії та українознавства Національної 
металургійної академії України

Римо-католицька церква України під час революцій-
них подій на Майдані та воєнних дій на сході України 
(2013–2016 рр.)

ГУЦАЛЮК Юлія 
асп. Національного університету «Острозька академія», викл. 
Хмельницького торговельноекономічного коледжу Київського 
національного торговельноекономічного університету

Екуменічна діяльність Римо-католицької та Греко-
католицької церков

МАРТИЧ Руслана 
к. ф. н., доц. кафедри філософії Київського університету 
ім. Б. Грінченка

Відношення християнських мислителів до репродук-
тивної медицини: біоетичний аспект

ДУТЧАК Анатолій
правник профкому «ЛукорКарпатнафтохім», м. Калуш

Застосування рішення ЄСПЛ у справі «Свято-
Михайлівська парафія проти України»
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4.4. Обрядова та звичаєва практика 

ГЛАВАЦЬКА Людмила 
нач. НДВ «Полісся. Полтавщина та Слобожанщина» Наці-
онального музею народної архітектури та побуту України, 
м. Київ

Передпоховальні звичаї та обряди населення східної 
Бойківщини: дохристиянські і християнські традиції

КОЖОЛЯНКО Олександр 
д. і. н., доц. Чернівецького навчального центру Національного 
університету «Одеська юридична академія»

Дохристиянський і християнський характер свят по-
чатку зими на Буковині

МАРДОСА Йонас
д. гум. н., проф. кафедры истории Литвы Литовского 
эдукологического университета, г. Вильнюс

Обычаи Великой субботы в семьях жителей совре-
менного Вильнюса

4.5. Методика викладання релігієзнавства

ЯКОВЕНКО Ірина 
к. пед. н., асист. кафедри соціальної роботи, соціальної педа-
гогіки та дошкільної освіти Мелітопольського державного 
педагогічного університету ім. Б. Хмельницького 

Особливості побудови діалогу між представниками 
релігійних ідентичностей у культурно-освітніх прак-
тиках народів Північного Приазов’я
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ЧОРНА Вікторія 
к. пед. н., асист. кафедри початкової освіти Мелітопольського 
державного педагогічного університету ім. Б. Хмельницького 

Світоглядно-ціннісний вимір діалогу в релігійних 
практиках народів Північного Приазов’я 

КОРЖ Ганна 
к. ф. н., доц. кафедри філософії Харківського національного пе-
дагогічного університету ім. Г. С. Сковороди

Формування духовної культури особистості у курсі за 
вибором «Православна культура Слобожанщини»

АНОШКО Сергій 
асп. Інстытуту дыялогу культуры і рэлігіі Тэалагічнага 
факультэта Ўніверсітэта Кардынала Стэфана Вышынскага 
ў Варшаве, Польшча

Праблематыка выкладання тэматыкі новае 
рэлігійнасці: каталіцызм і саенталогія

НЕДАВНЯ Богдана 
мг. гуманітарного факультету Національного університету 
«КиєвоМогилянська академія», м. Київ 

Представлення феномена релігії, діяльності Церков 
та релігійності в шкільній літературі в УРСР періоду 
перебудови
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16 травня 
10.00 – 18.00; перерва на обід: 14.00 – 15.00

СЕКЦІЯ V
САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

Львівський музей історії релігії. Великий виставковий зал

Модератори:
Анастасія Камалдінова
Руслана Бубряк

5.1. Культові пам’ятки

KUBIK Adam Leh
Ph. D.  st. Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych 
Uniwersytetu PrzyrodniczoHumanistycznego w Siedlcach, Polska

O pewnych aspektach dekoracji hełmów późno-rzymskich 
typu «spangenhelme»

ГАБРУСЬ Тамара 
д. мастац., вяд. н. супр. Цэнтра даследаванняў беларускай 
культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, г. Мінск

Гісторыка-архітэктурны ландшафт старажытнага 
Заслаўя

КАМАЛДІНОВА Анастасія 
ст. н. сп. Львівського музею історії релігії

«Магічні» предмети ісламського світу на прикладі 
пам’яток Львівського музею історії релігії
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ФЕДОРІВ Тетяна 
м. н. сп. науководослідницького відділу Національного заповід-
ника «Замки Тернопілля»

Епітафії «нового» єврейського кладовища у Збаражі

LEŚNICZUK Anna 
Ph. D. st. Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo
Humanistycznego w Siedlcach, Polska

Pochówki w obiektach sakralnych na Podlasiu na 
przykładzie Knychówka

АГЕЕВА Людмила 
м. н. сп. отдела древнебелорусской культуры Центра белорус-
ской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, г. Минск

Обрядовая кукла Филипповка и ее символика в на-
родном орнаменте

МАЦЕЛЮХ Олена
мг. музичного мистецтва, солісткаорганістка Львівського 
будинку органної і камерної музики, концертмейстер Львів-
ської обласної філармонії

Ян Слівінський і його фабрика органів у Львові

5.2. Іконографія

SZKLARZ Joanna 
мgr. filologii polskiej, dka historii w Instytucie Historii i Stosunków 
Międzynarodowych Uniwersytetu PrzyrodniczoHumanistycznego 
w Siedlcach, Polska

Rustam pokonuje Białego Dewa – odwieczna walka dobra 
ze złem w tekście i ikonografii 
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КРИШМАРЕЛ Вікторія 
к. ф. н., ст. н. сп. відділу суспільствознавчої освіти Інституту 
педагогіки Національної академії педагогічних наук України

Сакральні зображення: сутнісні характеристики для 
загальноосвітнього використання

SKUPNIEWICZ Patryk 
abs. Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu 
PrzyrodniczoHumanistycznego w Siedlcach, Polska

Bóg Skanda-Kartikeia w ikonografii Gandhary

МОСКАЛЬ Марта 
асп. Львівської національної академії мистецтв

Сцени діянь святого Архангела Михаїла на прикла-
дах пам’яток українського іконопису ХV–XVII ст.

ФЛІКОП-СВІТА Галіна 
к. мастац., н. супр. Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, 
мовы і літаратуры НАН Беларусі, г. Мінск

Прарочы чын уніяцкіх іканастасаў Беларусі: генезіс, 
праграма, атрыбуцыя захаваных помнікаў

БАКОВИЧ Олена 
к. мист., викл. кафедри сакрального мистецтва Львівської на-
ціональної академії мистецтв

Трактування біблійних сцен в іконостасах і вівтарях 
церков Східного Опілля другої половини XVIIІ ст. 

ІЖЕВСЬКИЙ Артур 
к. мистец., н. сп.  відділу мистецтвознавства Інституту на-
родознавства НАН України, м. Львів 
Успенський іконостас у с. Великі Грибовичі та ілюстрова-
на рукописна метрика с. Малехова середини ХVІІІ ст.
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GAWĘCKA Barbara Maria
d. n. o Sztuce, ad. w Zakładzie Historii Sztuki i Kultury Instytutu 
Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy, Polska
(співавтори: Anusiak Bartosz – рrac. ProjektowoKonserwatorska; 
Rdesińska Maria – мgr. muzealnictwa, abs. Ochrony Dóbr 
Kultury Wydziału Sztuk Pięknym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu)

Malowidła ścienne z kościoła pw. św. Jerzego w Mirocinie 
Górnym. Rozpoznanie zabytku

КАРЭЛІН Уладзімір
к. ф.м. н., н. супр. Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, 
мовы і літаратуры НАН Беларусі, г. Мінск 

Некаторыя сюжэты ў іканапісе Беларусі

МЕЛЬНІКАЎ Мікалай
н. супр. Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і 
літаратуры НАН Беларусі, г. Мінск 

Рэдкія сюжэты ў іканапісе Беларусі

MAKULEC Katarzyna
Ph. D.  st. Uniwersytetu PrzyrodniczoHumanistycznego w 
Siedlcach, Polska

Matka Boska Leśniańska jako symbol jedności unitów i 
katolików. Zarys dziejów cudownego obrazu i sanktuarium 
maryjnego w Leśnej

ФРАНКІВ Уляна
к. теол. н., н. сп. Музею народної архітектури та побуту у 
Львові ім. К. Шептицького

Ікони Марка Шестаковича Домажирського з колекції 
Музею народної архітектури та побуту у Львові імені 
Климентія Шептицького
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5.3. Музейні колекції

КОРИТНЯНСЬКА Вікторія
н. сп. Одеської філії Національного науководослідного рестав-
раційного центру України
(співавтори: Мацкевич Алла – художникреставратор гра-
фічних творів Одеської філії Національного НДРЦ України; 
Боровська Жанна – заст. зав. з науководослідної роботи 
Одеської філії Національного НДРЦ України)

Дослідження, атрибуція та реставрація друкованої 
ікони «Богоматір з немовлям» із зібрання Ізмаїль-
ського історико-краєзнавчого музею Придунав’я

ПУШКАР Мар’яна 
пр. екскурсовод філії Музею мистецтв Прикарпаття у м. Ро-
гатин

Збірка сакрального мистецтва Музею мистецтв При-
карпаття

КОВАЛЬЧУК Євгенія 
к. і. н., доц. кафедри документознавства і музейної справи 
Східноєвропейського національного університету ім. Л. Укра-
їнки, заст. директора з наукової роботи Волинського краєз-
навчого музею, м. Луцьк

Збереження й вивчення фонду сакрального мистецтва 
Волинського краєзнавчого музею у першій половині 
1990-х рр.

САВЧЕНКО Тетяна
зав. сектора «Колекція ювелірного мистецтва» науково
дослідного відділу фондів Музею історичних коштовностей 
України, м. Київ 

«І зроби гранатові яблука...». Рімонім з колекції Му-
зею історичних коштовностей України
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ГАЛЬКО Оксана 
к. і. н., начальник НДВ «Українське село 60–70х років ХХ сто-
ліття» Національного музею народної архітектури та побу-
ту України, м. Київ

Керамічні предмети побуту українців галицького міс-
течка міжвоєнного періоду в колекції Національного 
музею народної архітектури та побуту України

НОВІКОВА Ганна 
асп. Харківської державної академії культури; сп. наукової бі-
бліотеки Харківського національного університету міського 
господарства ім. О. М. Бекетова

Проблеми розвитку середовищних музеїв в Україні
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17 травня
8.00 – 18.00

КРУГЛИЙ СТІЛ, 
присвячений 500-річчю Реформації
Реформація та її вплив на соціальні  

й культурні процеси в Україні
(Виїзне засідання)

Модератор:
Богдан Литвин

ЛЮБАЩЕНКО Вікторія
д. ф. н., проф. кафедри церковної історії Українського като-
лицького університету, м. Львів 

Поняття Реформації у словникових виданнях: розма-
їття інтерпретацій

ХОРУЖИЙ Григорій
д. ф. н., проф. Київського національного торговельноеконо
міч ного університету

Реформація: передумови, сутність і наслідки

ФИЛИПОВИЧ Людмила 
д. ф. н., проф., зав. відділу історії релігії та практичного ре-
лігієзнавства Відділення релігієзнавства Інституту філософії 
ім. Г. С. Сковороди НАН України, м. Київ

Протестантизм та його роль в утвердженні релігійно-
го багатоманіття світу

ВАНДИШЕВ Валентин
д. ф. н., проф., зав. кафедри філософії Сумського національно-
го аграрного університету

Особливості європейської духовності і науки доби Ре-
формації
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ПОЛІСЮК Марія
асп. кафедри філософії Дніпровського національного універси-
тету ім. О. Гончара

Вплив реформаційних ідей на формування розуміння 
свободи українським народом

ПЕРЕЛОМОВА Олена 
д. філол. н., проф. кафедри філософії Сумського національного 
аграрного університету

Відображення християнського світогляду у віршованих 
творах українських письменників доби Реформації

КОЛОДНИЙ Анатолій
д. ф. н., проф., заст. директоракерівник Відділення релігієзнавства 
Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, м. Київ

Протестантизм на українських теренах

БІДДУЛФ Говард 
д. пол. н., проф., перший президент місії Церкви Ісуса Христа 
святих останніх днів у Києві

Протестантизм і американська демократія

ВІЛЬХОВИЙ Юрій 
к. і. н., доц. кафедри всесвітньої історії та методики викла-
дання історії Полтавського національного педагогічного уні-
верситету ім. В. Г. Короленка 

Характер міжконфесійної взаємодії в середовищі 
українських протестантських Церков наприкінці 
XX – початку XXI ст. 

МІХНЕВИЧ Павло 
ректор Полтавської богословської семінарії християн віри 
євангельської (п’ятидесятників)

Процеси інституалізації в українському протестан-
тизмі наприкінці XX – початку XXI ст. 
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ГРУШЕВА Тетяна
к. і. н., доц. кафедри новітньої історії України Запорізького 
національного університету

Соціальна позиція сучасних українських протестантів
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СПИСОК УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 
(за секціями)

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
(у великому виставковому залі  

Львівського музею історії релігії)

БАБЕНКО Людмила1. 
КИРИДОН Алла2. 
КІНДРАТЮК Богдан3. 
КУЗІНА Тетяна4. 
МУРАВСЬКИЙ Олег5. 
ПРЕЛОВСЬКА Ірина6. 
ШУГАЛЬОВА Інна7. 

Секція І. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК РЕЛІГІЙ  
З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО МОДЕРНОЇ ДОБИ

(в експозиції Львівського музею історії релігії)
 

БАНДРІВСЬКИЙ Микола1. 
БУЛАНИЙ Микола2. 
БУНЯК Олена3. 
ВІВЧАРИК Петро4. 
ГІРНИК Олег, о.5. 
ЄГРЕШІЙ Олег6. 
КОЖОЛЯНКО Георгій7. 
КОЛБ Наталія8. 
ЛЕХАН Лариса9. 
МАРТИН Максим10. 
МИСАК Наталія11. 
ПЕДИЧ Василь12. 
ПРЕДКА Софія13. 
РУСАКОВА Юлія14. 



42

САВЧЕНКО Сергій15. 
ТЕЛЬВАК Вікторія16. 
ТЕЛЬВАК Віталій17. 
ХОМЯК Мар’ян18. 
BACHANEK Grzegorz19. 
CZERWIENIEC Marta20. 
DOBOSZ Krzysztof21. 
GOMȮLKA Marcin22. 
MAKSYMIUK Katarzyna23. 
OSTAPCZUK Jerzy24. 
PIĘTEK Robert25. 
PUSTELAK Danuta26. 

Секція ІІ. ЦЕРКОВНА ІЄРАРХІЯ,  
МОНАСТИРІ, ПАРАФІЇ, ОСВІТА

(в актовому залі Львівського історичного музею, пл. Ринок, 6)
 

АЛЬМЕС Іван1. 
АЛЬОШИНА Оксана2. 
БЄЛІКОВА Наталя3. 
БУЛИГА Олександр4. 
ВЕРГОВСЬКА Марія5. 
ГРИНЮКА Богдан6. 
ГРИЦИНА Орест7. 
ГУМЕНЯК Андрій8. 
ЖЕРНОКЛЕЄВ Олег9. 
ЛОШТИН Назарій10. 
НЕДАВНЯ Ольга11. 
ОВЧАРЕНКО Павло12. 
ОРЛЕВИЧ Ірина13. 
ПАВЛІВ Олег14. 
ПАВЛОВА Світлана15. 
ПЕРЕПЕЛИЦЯ Алла16. 
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 ПЕТРЕНКО Ірина17. 
ПРЕДКО Олена18. 
СКОЧИЛЯС Ірина19. 
СТЕЦИК Юрій20. 
ЯЦКІВ Оксана21. 
ЯЦЮК Микола22. 
CABAJ Jarosław23. 
IWAŃSKA Małgorzata24. 
LICHOTA Marcin25. 
SZADY Joanna26. 
WEREDA Dorota27. 
WODZIANOWSKA Irena28. 
WRȮBLEWSKI Przemysław Andrzej29. 

Секція ІІІ. ФІЛОСОФІЯ І СОЦІОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ
(у малому виставковому залі 

Львівського музею історії релігії)

1. БАСАУРІ ЗЮЗІНА Анна Марія
2. БАСЕНКО Руслан
3. БОРЕЙКО Юрій
4. БОРУЦЬКА Оксана
5. БРЕДУН Іван
6. ВАНДИШЕВА-РЕБРО Надія
7. ВОВК Ірина
8. ВОЛКОВСЬКИЙ Володимир
9. ГАЛУЙКО Роман
10. ГАЮК Ірина
11. ГОРДІЄНКО Михайло
12. ЄРЕМЄЄВ Павло
13. КИСЕЛЬОВ Олег
14. КОМПАНІЄЦЬ Лілія
15. КУЛАГІНА-СТАДНІЧЕНКО Ганна
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16. ЛАЗОРИК Михайло
17. ЛЕВИЦЬКА Оксана
18. ЛИТВИН-КІНДРАТЮК Світлана
19. ЛОСЬ Валентина
20. МОСКАЛЬОВА Людмила
21. САРАПІН Олександр
22. СТЕЦЕНКО Валерій
23. ПАНКОВ Георгій
24. РАБАДАНОВА Людмила
25. ЩЕДРІН Анатолій
26. ЮВСЕЧКО Ярослав

Секція ІV. ДЕРЖАВА І ЦЕРКВА
(у приміщенні Львівської обласної бібліотеки  

для юнацтва, пл. Ринок, 9)

АНОШКО Сергій1. 
БУЛАНОВА Наталія2. 
ГЛАВАЦЬКА Людмила3. 
ГУРА Олексій4. 
ГУЦАЛЮК Юлія5. 
ДУТЧАК Анатолій6. 
ЗАПОРОЖЕЦЬ Вікторія7. 
ЗЕЛІЗКО Сергій8. 
КИРИЧУК Олександра9. 
КОЖОЛЯНКО Олександр10. 
КОРЖ Ганна11. 
КОСТЮК Степан12. 
КОЦУР Юлія13. 
КУРЧИНА Тамара14. 
МАРДОСА Йонас15. 
МАРТИЧ Руслана16. 
МЕДВІДЬ Алла17. 
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МЕДВІДЬ Федір18. 
МИХАЙЛОВСЬКИЙ Армен19. 
МОІСЄЄНКО Лариса20. 
МОСЮКОВА 21. Наталія
НЕДАВНЯ Богдана22. 
НЕСТЕРЕНКО Валерій23. 
СТОРЧОВИЙ Валерій24. 
ЧОРНА Вікторія25. 
ЯКОВЕНКО Ірина26. 
BUGAJ Tomasz27. 

Секція  V. САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО
(у великому виставковому залі  

Львівського музею історії релігії)

АГЕЕВА Людмила1. 
БАКОВИЧ Олена2. 
БОРОВСЬКА Жанна3. 
ГАБРУСЬ Тамара4. 
ГАЛЬКО Оксана5. 
ІЖЕВСЬКИЙ Артур6. 
КАМАЛДІНОВА Анастасія7. 
КАРЭЛІН Уладзімір8. 
КОВАЛЬЧУК Євгенія9. 
КОРИТНЯНСЬКА Вікторія10. 
КРИШМАРЕЛ Вікторія11. 
МАЦЕЛЮХ Олена12. 
МАЦКЕВИЧ Алла13. 
МЕЛЬНІКАЎ Мікалай14. 
МОСКАЛЬ Марта15. 
НОВІКОВА Ганна16. 
ПУШКАР Мар’яна17. 
САВЧЕНКО Тетяна18. 
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ФЕДОРІВ Тетяна19. 
ФЛІКОП-СВІТА Галіна20. 
ФРАНКІВ Уляна21. 
ANUSIAK Bartosz22. 
GAWĘCKA Barbara Maria23. 
KUBIK Adam Leh24. 
LEŚNICZUK Anna25. 
MAKULEC Katarzyna26. 
RDESIŃSKA MARIA27.   

28. SZKLARZ Joanna

КРУГЛИЙ СТІЛ,  
присвячений 500-річчю Реформації

РЕФОРМАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ  
НА СОЦІАЛЬНІ Й КУЛЬТУРНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ

(виїзне засідання)

БІДДУЛФ Говард1. 
ВАНДИШЕВ Валентин2. 
ВІЛЬХОВИЙ Юрій3. 
ГРУШЕВА Тетяна4. 
КОЛОДНИЙ Анатолій5. 
ЛЮБАЩЕНКО Вікторія6. 
МІХНЕВИЧ Павло7. 
ПЕРЕЛОМОВА Олена8. 
ПОЛІСЮК Марія9. 
ФИЛИПОВИЧ Людмила10. 
ХОРУЖИЙ Григорій11. 
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