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27 квітня (п’ятниця)
08:30 - 09:30 Реєстрація учасників (НПУ імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова,
9, 2-й поверх, хол)

09:30 - 10:00 Відкриття конференції. Вітальні слова (зала засідань Вченої Ради
НПУ імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9, 2-й поверх, ауд. 231)

•  Віктор Дмитрович Бондаренко, доктор філософських наук, Національний педаго-
гічний університет ім. М. П. Драгоманова (м. Київ, Україна) 

•  Роман Павлович Соловій, доктор філософських наук, Ресурсно-дослідницький 
центр Євро-Азіатської акредитаційної асоціації (м. Львів, Україна)

•  Пітер Буршма, доктор богослов’я, Євангельський теологічний університет 
(м. Лювен, Бельгія)

•  Норберт Мойжен, доктор габілітований, Університет кардинала Стефана Вишин-
ського у Варшаві (м. Варшава, Польща)

•  Бернард Отт, доктор богослов’я, Європейська школа культури та богослов’я 
(м. Корнталь, Німеччина)

•  Роман Завійський, доктор богословських наук, Філософсько-богословський фа-
культет Українського католицького університету (м. Львів, Україна)

•  Здислав Струзік, доктор габілітований, Інститут Івана Павла ІІ у Варшаві (м. Варшава, 
Польща)

•  Сильвестр (Стойчев), єпископ Білогородський, ректор Київської духовної академії і 
семінарії Української Православної Церкви (м. Київ, Україна)

10:00 - 11:30 Перше пленарне засідання. Герменевтика і біблійне богослов’я.
Модератор: Роман Завійський, доктор богословських наук (Український католицький універ-
ситет, м. Львів, Україна)

•  Архібальд ван Віренген, професор, доктор богослов’я (Тілбурзька школа католиць-
кої теології, м. Тілбург, Нідерланди): Методологічний розвиток біблійної екзегези: 
Автор – Текст – Читач (40 хв)

•  Дмитро Васильович Цолін, доктор філологічних наук (Національний університет 
«Острозька академія», м. Острог, Україна): Історія давньоєврейської мови і проблема да-
тування поетичних книг Старого Завіту: деякі теологічні аспекти інтерпретації (25 хв)

•  о. Петро Октаба, доктор богослов’я (Інститут релігійних наук св. Томи Аквінського в 
Києві, Україна): Де шукати початок Євангелія? Читання Мк. 1:1-2 (20 хв)

11:30 - 11:40 Загальне фото

11:40 - 12:00 Перерва (кавова пауза)

12:00 - 13:15 Друге пленарне засідання. Суспільний вимір богослов’я: прикладні
аспекти. Модератор: Роман Завійський, доктор богословських наук (Український католиць-
кий університет, м. Львів, Україна)

•  Бернард Отт, доктор теології (Європейська школа культури і теології, м. Корнталь, 
Німеччина): Потенціал і виклики емпіричних досліджень у теології. Спостережен-
ня і рефлексії з перспективи наукового керівника (35 хв)

•  Стефан ван Ерп, доктор теології (Факультет теології та релігієзнавства Католицько-
го університету у Лювені, м. Лювен, Бельгія): Нові напрямки політичної і публічної 
теології (40 хв)



3

13:10 - 14:00 Обід

14:00 - 15:45 Третє пленарне засідання. Теологія в контексті філософських та
суспільних трансформацій. Модератор: Михайло Михайлович Мокієнко, кандидат істо-
ричних наук (Ресурсно-дослідницький центр ЄААА, м. Львів)

•  Геннадій Володимирович Христокін, кандидат філософських наук (Університет 
державної фіскальної служби, м. Київ, Україна): Філософія теології: специфіка, пред-
мет, завдання (25 хв)

•  Анджей Найда, доктор габілітований (Університет кардинала Стефана Вишинсько-
го, м. Варшава, Польща): Біблійна герменевтика як метод в гуманітарній науці (30 хв)

•  Норберт Мойжен, доктор габілітований (Університет кардинала Стефана Вишин-
ського, м. Варшава, Польща): Від візуальної культури до візуальної теології. Пер-
спектива теології візерунку (30 хв)

•  Роман Павлович Соловій, доктор філософських наук (Ресурсно-дослідницький 
центр ЄААА, м. Львів, Україна) Месіаністичність Ж. Дерріда: філософські та бого-
словські прочитання (20 хв) 

15:45 - 16:05 Перерва

16:05 - 17:45 Четверте пленарне засідання. Природа академічної аргументації і
конфесійні виміри богословських методологій. Модератор: Володимир Вікторович 
Бурега, кандидат історичних наук, кандидат богослов’я 

•  Паруш Парушев, доктор габілітований (Інститут систематичного вивчення контек-
стуальних теологій в Амстердамському навчальному центрі Міжнародної баптист-
ської теологічної семінарії, м. Амстердам, Нідерланди): Академічна аргументація 
богословських досліджень на ґрунті переконань (35 хв)

•  Юрій Павлович Чорноморець, доктор філософських наук (Національний педа-
гогічний університет ім. М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна): Методологія сучасної 
православної теології (30 хв)

•  Рафал Бенднарчик, доктор габілітований (Університет кардинала Стефана Вишин-
ського, м. Варшава, Польща): Теологія вчора, сьогодні, завтра. Шляхи розвитку 
методології католицької теології (30 хв)

17:45 - 18:30 Презентація богословських видань 
•  Струзік Здислав. Виховна програма на основі цінностей згідно з вченням Івана Пав-

ла ІІ. – Варшава: Інститут Івана Павла ІІ у Варшаві, 2018. – 582 с.

•  Наукові записки УКУ. – Львів, 2017. – Число Х. – Серія: «Богослов'я». – Вип. 4. – 228 с.

•  «Слово – живе й діяльне» (Євр 4:12): Біблійні дослідження, Захід і Схід: підходи, ви-
клики та перспективи / за ред. Г. Теслюк. – Львів: Видавництво УКУ, 2017. – 336 с.

•  Методологія досліджень Нового Завіту / переклад з польської Андрія Шкраб’юка. 
Львів: Видавництво Українського католицького університету 2017, 208 с.

•  Євро-Азіатський журнал богослов’я «Богословські роздуми». – Євро-Азіатська акре-
дитаційна асоціація. – 20 випуск. – Рівне, 2018. – 280 с.

•  Труди Київської духовної академії. Богословський журнал, заснований у 1860 р. 
Офіційний друкований орган Київської духовної академії Української Православної 
Церкви

19:30 - 20:30 Вечеря в Євангельській теологічній семінарії (м. Київ, вул. Голосіївська, 57)
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28 квітня (субота)

07:30 - 08:00  Сніданок в Євангельській теологічній семінарії

09:00 - 11:00  Секційні засідання

11:00 - 11:30  Перерва (кавова пауза)   

11:30 - 13:10  П’яте пленарне засідання. Історичні аспекти розвитку теології.

Модератор: Василь Рудейко, доктор богослов’я (Український католицький університет,
м. Львів, Україна)

•  Сергій Іванович Головащенко, доктор філософських наук (Національний універ-
ситет «Києво-Могилянська академія», м. Київ, Україна): Світоглядні та методоло-
гічні засади формування біблійно-апологетичного дискурсу в Київській духовній 
академії (ХІХ – поч. ХХ ст.) (25 хв)

•  Володимир Вікторович Бурега, кандидат історичних наук, кандидат богослов’я 
(Київська духовна академія Української Православної Церкви, м. Київ, Україна):

    Гомілетика в київській богословській традиції: загальнотеоретичні підходи та 
їх практична реалізація (XVII – поч. ХХ ст.) (25 хв)

•  Олексій Олегович Панич, доктор філософських наук (Видавництво «Дух і Літера», 
м. Київ, Україна): Богослов’я після Просвітництва: між мораллю і релігією (Від мар-
кіза де Сада до Мартіна Бубера) (25 хв)

•  Інна Володимирівна Голубович, доктор філософських наук (Одеський національ-
ний університет імені І. І. Мечнікова, м. Одеса, Україна): Проект «богослов’я історії» 
о. Георгія Флоровського (25 хв)

13:10 - 14:10 Обід

14:10 - 16:00 Шосте пленарне засідання. Проблеми еклезіології та місіології.

Модератор: Тарас Миколайович Дятлик (Overseas Council Int.)

•  Петро Францович Пеннер, доктор габілітований (Ресурсно-дослідницький центр 
ЄААА): Місіологія як теологічна дисципліна: різноманіття підходів (40 хв)

•  Пітер Буршма, доктор теології (Протестантський теологічний університет, м. Лювен, 
Бельгія): Антропологія релігії як міст між Сходом і Заходом: культурно-антропо-
логічні відмінності міжкультурного спілкування і світоглядів (40 хв)

•  Василь Рудейко, доктор богослов’я (Український Католицький Університет, м. Львів, 
Україна): Поцілунок миру: проблема літургіки чи еклезіології? (30 хв)

16:00 - 17:00 Звіти модераторів секцій, повідомлення, підведення підсумків 
роботи
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    Секційні засідання

Секція 1: Методологічні проблеми біблійної та практичної теології 
(Зала засідань Вченої Ради НПУ імені М. П. Драгоманова, аудиторія 231)

Модератор:  Дмитро Васильович Цолін, доктор філологічних наук.

•  Сергій Вікторович Санніков, кандидат філософських наук (Центр дослідження 
релігії НПУ ім. М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна): Цілісність як нове прочитання 
церковного життя. До методології проекту «Баптистська сакраментологія»

•  Петро Романович Гусак, кандидат філософських наук (Український католицький 
університет, м. Львів, Україна): Філософська герменевтика як науковий підхід до 
дослідження біблійних текстів

•  Андрій Анатолійович Швед (Міжнародний теологічний університет «Зое» , м. Київ, 
Україна): Наративна методологія Н. Т. Райта

•  Андрій Іванович Бобрик, кандидат богослов’я (Кіровоградська єпархія Україн-
ської православної церкви, м. Кропивницький, Україна): Трьохрівнева герменевти-
ка Теодора Стиліанопулоса

•  Ксенія Ігорівна Трофимчук (Національний педагогічний університет ім. М. П. Дра-
гоманова, м. Київ, Україна): Теологічний аспект художньої літератури (на прикла-
ді української прози й поезії ІІ пол. ХХ ст.)

Секція 2: Теологія у контексті освіти
(Другий читальний зал наукової бібліотеки)

Модератор:  Віталій Леонідович Хромець, кандидат філософських наук

•  Струзік Здислав, доктор габілітований, Євгеній Павлович Білоножко, кандидат 
філософських наук (Інститут Івана Павла II, Університет кардинала Стефана Вишин-
ського, м. Варшава, Польща): Як можлива теологія у світській школі 

•  Віталій Леонідович Хромець, кандидат філософських наук (Національний педаго-
гічний університет ім. М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна): Постконфесійні виміри 
богословської освіти у світських та конфесійних закладах вищої освіти

•  Марина Олексіївна Антонець, кандидат психологічних наук (Полтавська держав-
на аграрна академія, м. Полтава, Україна): Формування нового мислення у сту-
дентської молоді 

•  Михайло Сергійович Фадєєв (Національний педагогічний університет 
ім. М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна): «Почати жити досвідом»: методологічна 
пропозиція Л. Джуссані

•  В’ячеслав Вікторович Горшков (Національний педагогічний університет 
ім. М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна): Богослов'я нації: огляд джерел

•  Володимир Григорович Чаплинський (Національний університет «Острозька 
Академія», м. Острог, Україна): Розвиток богословсько-освітнього середовища в 
навчальних закладах ВРО ЄХБ в 90-х роках ХХ ст. – ХХІ ст.

•  Софія Віталіївна Малярчук (Національний університет «Києва-Могилянська Ака-
демія», м. Київ, Україна; Інститут  релігійних наук Св. Томи Аквінського, 
м. Київ, Україна): Значення  філософської теології для гуманітарної освіти: рівні 
розуміння релігійних феноменів
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Секція 3: Філософська та догматична теології: методологічні площини
(Аудиторія 340)

Модератор: Геннадій Володимирович Христокін, кандидат філософських наук 

•  Сергій Михайлович Бортник, доктор богослов’я (Київська Духовна Академія 
Української Православної Церкви): Джерела персоналізму в руській богословській 
думці 

•  Наталія Львівна Хром’як (Національний педагогічний університет ім. М. П. Дра-
гоманова, м. Київ, Україна / Львівська богословська семінарія, м. Львів, Україна): 
Сучасне природне богослов'я у світлі вчення Карла Барта

•  Анатолій В’ячеславович Денисенко (Національний педагогічний університет 
ім. М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна): Методологія критико-політичного проек-
ту «Homo sacer» Джорджо Агамбена

•  Федір Васильович Стрижачук (Одеська богословська семінарія, Одеса, Україна; 
Центр дослідження релігії НПУ ім. М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна): Епістемоло-
гічні принципи філософського теїзму Річарда Свінберна

•  Ілля Геннадійович Бєй (Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгома-
нова, м. Київ, Україна): «Діалог з Макриною» св. Григорія Нисського як богословське 
дослідження 

•  Михайло В’ячеславович Хром’як (Національний педагогічний університет 
ім. М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна): Відголоски богослов’я преображення Григо-
рія Нисського у феноменології дару Ж.-Л. Марйона та Д. Б. Харта

Секція 4: Теоретико-філософські аспекти теологічних досліджень
(Аудиторія 232)

Модератор: Юрій Павлович Чорноморець, доктор філософських наук 

•  Даріуш Тулавецький, доктор теології (Університет кардинала Стефана Вишинсько-
го, м. Варшава, Польща): Методологічні проблеми в соціальній науці Католицької 
Церкви 

•  Денис Сергійович Кондюк (Українська євангельська теологічна семінарія, 
м. Київ, Україна): Методологічні можливості тео-естетики для аналізу культур-
них артефактів 

•  Анна Костянтинівна Рудницька (Інститут проблем штучного інтелекту, м. Київ, 
Україна): "Містичний досвід" і інтерпретація: проблема відмінності і єдності в 
есенціалістських і конструктивістських теоріях ХХ ст.

•  Володимир Іванович Горбенко (Запорізька біблійна семінарія, м. Запоріжжя, 
Україна): Методологічна роль метафор і уявлень у сучасній протестантській етиці

•  Ігор Миронович Кондратишин, кандидат  філологічних наук (Львівський націо-
нальний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна): Філологія в теології та 
теологія у філології: приклад Августина

•  Катерина Пеннер (Дослідницький центр ЄААА): Методи формування богослова- 
дослідника через (академічне) письмо

•  Джошуа Токар (Українська євангельська теологічна семінарія, м. Київ, Україна): Мо-
тивація вивчати англійську мову в українській євангельській теологічній семінарії
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Секція 5: Богослов’я у міжрелігійному та міждисциплінарному контекстах 
(Аудиторія 339)

Модератор: Петро Францович Пеннер, доктор габілітований 

•  Євгеніуш Саковіч, доктор габілітований (Університет кардинала Стефана Вишин-
ського, м. Варшава, Польща): Діалог віруючих з невіруючими. До питання методо-
логії та наслідків

•  Михайло Михайлович Мокієнко, кандидат історичних наук (Національний педа-
гогічний університет ім. М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна): Значення методології 
Амоса Йонга для дослідження розвитку п'ятидесятницької місійної еклезіології

•  Тамім Ахмед Мохамад Мутіх, доктор шаріатських наук (Ісламський університет, 
м. Київ, Україна): Методологія досягнення знань в ісламі на основі достовірного 
джерела

•  Людмила Борисівна Маєвська, кандидат історичних наук (Ісламський університет, 
м. Київ, Україна): Особливості сучасного ісламського богослов’я

•  Віталій Олексійович Гура (Українська Євангельська Семінарія, м. Київ, Україна): 
Застосування методології Р. Шрайтера в дослідженні євангельських локальних 
теологій в колишньому СРСР 

•  Ростислав Ростиславович Процюк (Львівський національний медичний універси-
тет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна): Теорія громадянського суспільства і 
соціальні рефлексії сучасного богослов'я

Харчування, поселення, фінансові питання

• учасники конференції, крім доповідачів, сплачують реєстраційний 
внесок в сумі 200 грн. Внесок включає в себе вартість реєстраційного 
пакета, обіди та кава-брейки;

• витрати на проїзд оплачуються учасниками конференції самостійно;

• учасники, які не платять реєстраційного внеску та не є доповідачами, 
беруть участь в конференції в статусі гостей (без забезпечення умов 
учасників конференції);

• оплата реєстраційного внеску здійснюється при реєстрації в перший 
день роботи конференції. Організаційний внесок не включає оплати за 
проживання.
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За додатковою інформацією звертатися:

Роман Павлович Соловій
загальна координація та програма конференції

e-mail: srrc@e-aaa.info, тел.: +38 067 499 88 22

Ксенія Ігорівна Трофимчук
загальна координація, логістика, транспорт

тел.: +38 063 174 21 54

Додаткова інформація

Регламент роботи конференції:

• пленарні виступи – згідно з часом зазначеним у програмі;

• секційні виступи – 15 хв.

Організаційний комітет

•  Роман Павлович Соловій, доктор філософських наук, директор Ресурсно-дослідниць-
кого центру ЄААА (м. Львів, Україна)

•  Еверт ван де Пол, доктор теології, професор Євангельського теологічного університету 
(м. Лювен, Бельгія)

•  Бернард Отт, доктор теології, професор Університету Південної Африки, директор док-
торантури Європейської школи культури і теології (м. Корнталь, Німеччина)

•  Віталій Леонідович Хромець, кандидат філософських наук, заступник директора Цен-
тру дослідження релігії НПУ ім. М. П. Драгоманова (м. Київ, Україна)

•  Роман Завійський, доктор богословських наук, декан Філософсько-богословського 
факультету Українського католицького університету (м. Львів, Україна)

•  кс. Здислав Струзік, професор, доктор габілітований, директор Інституту Івана Павла ІІ 
у Варшаві (м. Варшава, Польща)

•  кс. Мечислав Озоровський, професор, доктор габілітований, декан факультету Студій 
над родиною Університету Кардинала Стефана Вишинського (м. Варшава, Польща)

•  Євгеній Павлович Білоножко, кандидат філософських наук, доцент кафедри культуро-
логії Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова (м. Київ, Україна)

•  Михайло Михайлович Мокієнко, кандидат історичних наук, старший науковий співро-
бітник Центру дослідження релігії НПУ ім. М. П. Драгоманова (м. Київ, Україна)


