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Організаційний комітет:

•   Анатолій Колодний - заслужений діяч науки, заступник директора-ке-
рівник Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковоро-
ди НАН України (ВР ІФ НАНУ), президент Української асоціації релігіє-
знавців (УАР), доктор філософських наук, професор
•   Алла Баранова - Головуюча Всеукраїнської Ради релігійних об’єд-
нань, секретар Національних Духовних Зборів Бахаї України
•   Людмила Филипович - доктор філософських наук, професор, завіду-
вачка відділу філософії та історії релігії ВР ІФ НАНУ, віце-президент УАР
•   Тетяна Кісєльова – головуюча Національних Духовних Зборів Бахаї 
України, координатор відділу зовнішніх зв'язків Громади бахаї України
•   Олександр Саган - доктор філософських наук, професор, провідний 
науковий співробітник ВР ІФ НАНУ, віце-президент УАР
•   Оксана Горкуша - кандидат філософських наук, старший науковий 
співробітник ВР ІФ НАНУ
•   Віктор Толкаченко – адміністратор Медіа групи та сайту бахаї 
України, проекту «Міжнародні новини бахаї українською та російською 
мовами»

Регламент

24 жовтня, четвер
9.30-10.00 Реєстрація 
10.00-10.30 Відкриття конференції (актова зала)
10.30-12.30 Перше пленарне засідання (актова зала)
12.30-13.00 Перерва на каву
13.00-15.00 Друге пленарне засідання (актова зала)
15.00-16.00 Обід
16.00-18.00 Секційні засідання 
І (актова зала)
ІІ (ауд.318)
ІІІ (ауд.321)
Круглий стіл (ауд.421)

25 жовтня, п’ятниця
10.00-12.00 Секційні засідання 
IV (актова зала)
V (ауд.318)
VI (ауд.421)
12.00-12.30 Перерва на каву
12.30-14.00 Третє пленарне засідання (актова зала)
14.00-15.00 Обід
15.00-17.00 Підведення підсумків (актова зала)

В рамках конференції працює фотовиставки 
"Єдність в різноманітті: релігійні споруди світу", 

яка відкривається 24.10 о 12.30 на IV поверсі ІФ НАНУ (Трьохсвятитель-
ська 4) і буде відкрита для відвідувачів впродовж місяця
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24 жовтня 2019
10.00-10.30 Відкриття конференції 
Анатолій Єрмоленко, член-кореспондент НАНУ, Заслужений діяч науки 
і техніки України, доктор філософських наук, професор, директор Інсти-
туту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України
Алла Баранова, Головуюча Всеукраїнської Ради релігійних об’єднань, 
секретар Національних Духовних Зборів Бахаї України
Олександр Саган, доктор філософських наук, професор, віце-президент 
УАР

10.30-12.30 Перше пленарне засідання 
Універсальність світового релігійного процесу
Модератор – Анатолій Колодний, заслужений діяч науки, заступник 
директора-керівник Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені 
Г.С.Сковороди НАН України, доктор філософських наук, професор

Людмила Филипович, доктор філософських наук, професор, зав. відділу 
філософії та історії релігії ВР ІФ НАНУ
   Релігія як універсальна цінність

Олена Предко, доктор філософських наук, професор, професор кафедри 
релігієзнавства Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка
   Аксіологічні аспекти релігійної віри

Анатолій Єрмоленко, член-кореспондент НАНУ, Заслужений діяч науки 
і техніки України, доктор філософських наук, професор, директор Інсти-
туту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України
   Універсалістична макроетика: цінності та норми

Алла Арістова, доктор філософських наук, професор, зав. відділу со-
ціогуманітарних наук Державно-наукової установи "Енциклопедичне 
видавництво"
   Священні тексти як компендіум універсальних цінностей

Віта Титаренко, доктор філософських наук, доцент, старший науковий 
співробітник ВР ІФ НАНУ
   Універсалізація релігії: можливе й неможливе (альтернативні під-
ходи й розуміння)

Олег Шепетяк, доктор філософських наук, професор Київського універ-
ситету ім. Б.Грінченка
Універсальні цінності релігії як основа порівняльного релігієзнав-
ства
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12.30-13.00 перерва

Відкриття фотовиставки

13.00-15.00 Друге пленарне засідання, присвячене 
200-літньому ювілею Баба (Сеїда Алі Мухаммада) - 
Провісника Віри бахаї
Модератор – Людмила Филипович, доктор філософських наук, профе-
сор, завідувачка відділу філософії та історії релігії ВР ІФ НАНУ

Тетяна Кісєльова, головуюча Національних Духовних Зборів Бахаї 
України, координатор відділу зовнішніх зв'язків Громади бахаї України
   Вітальне слово від Національних Духовних Зборів Бахаї України

Саша Дехгані, доктор наук, співробітник Відділу дослідження Святих 
Писань Світового центру бахаї в Хайфі (Хайфа, Ізраїль; Франкфурт, 
Німеччина)
   Тахіре, жінка-апостол Баба, та просування прав жінок у Європі

Гарі Реуше, доктор філософських наук, професор, Світлана Реуше, 
викладач української мови і літератури, засновники соціального проекту 
садиби «Країна чеснот» (США – Київ, Україна)
Універсальні цінності релігій: співпраця заради подолання проблем 
суспільства

Тимур Чекпарбаєв, член Національних Духовних Зборів Бахаї Казахста-
ну (Алмати, Казахстан)
Релігія як джерело соціального блага

Ярослав Ювсечко, кандидат філософських наук, доцент Хмельницького 
національного університету 
   Проблема побудови універсальної релігії у віровченні нових релі-
гійних рухів: досвід Віри Бахаї

Олена Богдан, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології 
Національного університету "Києво-Могилянська академія"
   Запити до релігії в модерному світі: досвід долучення до Віри Бахаї

15.00-16.00 обід

16.00-18.00 Секційні засідання



стор.6

І секція. Соціальне служіння: універсальне в контек-
стуальному
Модератор – Євген Харьковщенко, доктор філософських наук, профе-
сор, завідувач кафедри релігієзнавства Київського національного універ-
ситету ім. Т.Г.Шевченка

Анатолій Колодний, доктор філософських наук, професор, заступник 
директора-керівник Відділення релігієзнавства Інституту філософі ім. 
Г.С.Сковороди НАН України
   Соціальна сфера як поле сумісної діяльності конфесій

Лариса Владиченко, доктор філософських наук, доцент, заступник 
директора Департаменту у справах релігій та національностей-начальник 
відділу релігієзнавчо-аналітичної роботи Міністерства культури України
   Комунікативна функція релігій як універсальна цінність

о.Роман Островський, доктор богослов’я, проректор Київської Трьох-
святительської Духовної семінарії УГКЦ 
   Важливість соціальної пам'яті в біблійних текстах

о. Георгій Коваленко, ректор Відкритого Православного університету 
Святої Софії-Премудрості
   Богослов’я єдності замість богослов’я ворожнечі

Ольга Спис, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філо-
софії та історії науки і техніки Державного університету інфраструктури 
та технологій
   Соціальне служіння у сучасному українському протестантизмі: 
роль парацерковних організацій

Олег Бучма, кандидат філософських наук, доцент, старший науковий 
співробітник ІФ НАНУ
   Універсальні цінності релігій світу як чинник правового забезпе-
чення толерантизації міжконфесійних відносин

Олександр Бродецький, доктор філософських наук, доцент кафедри 
культурології, релігієзнавства та теології, в.о. декана філософсько-те-
ологічного факультету Чернівецького національного університету ім. 
Ю.Федьковича
   Релігієзнавство в освіті: діалогічна дієвість та міжкультурно-кому-
нікативна роль

Юлія Стрєлкова, кандидат філософських наук, доцент Міжрегіональної 
Академії управління персоналом
   Соціальні та історичні передумови виникнення діалектичної теоло-
гії як універсальної цінності
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ІІ секція. Віроповчальний дискурс у конфесійній варі-
ативності
Модератор – Віталій Шевченко, доктор філософських наук, професор, 
провідний науковий співробітник Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ

Ярослав Любивий, доктор філософських наук, професор, провідний 
науковий співробітник ІФ НАНУ
   Антропологічні інваріанти релігійних та містичних вчень

Саїд Ісмагілов, голова Українського центру ісламознавчих досліджень, 
муфтій ДУМУ "Умма" 
   Іслам і універсальні людські цінності

Павло Павленко, доктор філософських наук, провідний науковий спів-
робітник ВР ІФ НАНУ
   Трансформації євангельських цінностей у новітньому християнстві

Ірина Фенно, кандидат філософських наук, доцент кафедри релігієзнав-
ства Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка
   Концептуалізація екологічних цінностей в теологічних розробках 
християнських церков 

Ігор Козловський, кандидат історичних наук, старший науковий співро-
бітник ВР ІФ НАНУ 
   Према і бгакті як прояв універсальних цінностей в гаудіа-вайшна-
візмі

Олександр Гайдар, виконавчий директор Релігійного Об’єднання громад 
Прогресивного Іудаїзму України
   Єврейський календар як універсальна цінність людства

Айдер Булатов, кандидат філософських наук, директор Кримського нау-
кового центру етноконфесійних і етносоціальних досліджень
   Іслам в нових реаліях політико-територіальної зміни статусу Кри-
му

Сергій Триліс, Всеукраїнський Буддийський Центр "МС НП"
   Жива лінія передачі духовної мудрості в далекосхідній Екаяні Лото-
сової Сутри

Олег Ткаченко, незалежний дослідник буддизму
   Далай лама XIV про міжрелігійний діалог та духовний потенціал 
світових релігій
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ІІІ Секція. Віра бахаї як нова віха єдиної релігії, що посту-
пово розгортається

Модератор – Олександр Саган, доктор філософських наук, професор, 
провідний науковий співробітник ВР ІФ НАНУ

Сергій Присухін, доктор філософії, кафедра філософії ДВНЗ "Київський 
національний економічний університет ім. В.Гетьмана"
   Бахаїзм як одна з наймолодших релігій світу в контексті україн-
ських реалій

Наталія Мілютіна, студентка Київського університету ім. Б.Грінченка
   Світоглядні орієнтири у духовному просторі Віри бахаї

Геннадій Целковський, старший викладач кафедри богослов‘я та релігі-
єзнавства НПУ імені М.П.Драгоманова
   Універсальна мова в контексті Віри Бахаї

Тетяна Котлярова, кандидат філософських наук, доцент кафедри бого-
слов’я та релігієзнавства НПУ ім. М.П.Драгоманова
   Нові парадигми в освіті у призмі вчення Віри Бахаї: від стандартів 
і системи до цінностей і різноманіття

Віктор Толкаченко, адміністратор Медіа групи та сайту бахаї України, 
проекту «Міжнародні новини бахаї українською та російською мовами»
   Присутність бахаї в мережі Інтернету

Ірина Лазоревич, аспірантка кафедри культурології, релігієзнавства та 
теології Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича
   Смислова енергія бахаїстського мистецтва як засобу ціннісної ко-
мунікації

Марина Галушко, студентка Київського університету ім. Б.Грінченка
   Місце жінки в релігії Бахаї

Ярослав Гузеватий, студент НПУ ім. М.П.Драгоманова
   Відношення Віри Бахаї до магії: релігієзнавчий аспект

Аліна Голопьорова, студентка НПУ ім. М.П.Драгоманова
   Погляд на війну в призмі віровчення Віри Бахаї
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Поліна Іщенко, студентка Київського університету ім. Б.Грінченка
   Міжнародна діяльність бахаї у 2017-2018 рр.

Круглий стіл, присвячений спадщині ісламського 
мислителя Саїда Нурсі
Модератор - Ігор Козловський, кандидат історичних наук, старший 
науковий співробітник ВР ІФ НАНУ

Учасники: Hulya Sahin (Туреччина), Олена Александрова, Алла Арісто-
ва, Алла Бойко, Олена Богдан, Оксана Горкуша, Тетяна Деркач, Віта 
Титаренко, Галина Саган, Людмила Филипович

25 жовтня
10.00-12.00 Секційні засідання

IV секція. Етичні виміри релігійної аксіології
Модератор - Петро Яроцький, доктор філософських наук, професор, 
провідний науковий співробітник ВР ІФ НАНУ

Наталя Кутузова, кандидат філософських наук, старший науковий спів-
робітник, керівник Центру досліджень глобалізації, інтеграції та соціо-
культурного співробітництва Інституту філософії НАН Білорусі (Мінськ, 
Білорусь)
   Універсальна цінність релігійної свободи

Олександр Бродецький, доктор філософських наук, доцент кафедри 
культурології, релігієзнавства та теології, в.о. декана філософсько-теоло-
гічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича
   Гуманістичні ефекти ціннісної синергії релігійно-етичних ідей в 
контексті духовних викликів сьогодення

Геннадій Христокін, доктор філософських наук, доцент кафедри філо-
софії та політології, заступник директора Навчально-наукового інституту 
гуманітарних наук УДФСУ
   Специфіка і структура цінностей в християнстві: традиція та су-
часність
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Ганна Кулагіна-Стадніченко, кандидат філософських наук, старший 
науковий співробітник ВР ІФ НАНУ
   Автентичність як універсальна цінність релігій світу

Віталій Шевченко, доктор філософських наук, професор, провідний нау-
ковий співробітник ВР ІФ НАНУ
   Мораль і релігія: поріг можливого

Леонід Виговський, доктор філософських наук, професор, завідувач ка-
федри філософії та соціально-гуманітарних наук Хмельницького універ-
ситету управління та права ім. Л.Юськова
   Справедливість як суспільна і релігійна цінність

Тетяна Гаврилюк, доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри 
філософії та соціально-гуманітарних дисциплін Національної академії 
статистики, обліку та аудиту
   Бажання в системі християнських цінностей

Алла Бойко, доктор філологічних наук, професор Інституту журналісти-
ки Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка
   Цінність життя людини в аспекті християнства (За публіцистикою 
Івана Четверикова)

Руслана Мартич, кандидат філософських наук, доцент Київського уні-
верситету ім. Б.Грінченка
   Біоетична складова сучасних релігійних вчень

V секція. Релігія в сучасному світі: виклики, умови, 
актуальні теми, перспективи
Модератор – Павло Павленко, доктор філософських наук, провідний 
науковий співробітник ВР ІФ НАНУ

Ірина Горохолінська, кандидат філософських наук, асистент кафедри 
культурології, релігієзнавства та теології Чернівецького національного 
університету ім. Ю.Федьковича
   Постсекулярність як ситуація універсалізації цінностей
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Наталя Іщук, доктор філософських наук, доцент кафедри філософії На-
ціонального медичного університету
   Специфіка трансляції релігійних парадигм в мережі Інтернет

Ольга Добродум, доктор філософських наук, професор кафедри культу-
рології та філософської антропології НПУ ім. М.П.Драгоманова
   Інтернет та створення всесвітньої релігії

Ольга Гольд, кандидат філософських наук, викладач Одеського націо-
нального університету імені І. І. Мечникова
   Конвергентні процеси як фактор мультикультурализму: локальні 
аспекти на прикладі окремих релігій США

Іван Папаяні, кандидат філософських наук, доцент, керівник відділу 
моніторингу діяльності та реєстрації статутів релігійних організацій Де-
партаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури 
України
   Ціннісні пріоритети релігійної ідентичності

Ірина Клімук, кандидат філософських наук, керівник гуртка філософії 
Волинської обласної Малої академії наук
   Конфесійна ідентичність та міжконфесійний діалог: проблема спів-
відношення

Олександр Горбань, доктор філософських наук, професор Київського 
університету ім. Б.Грінченка, М. Малецька, бакалавр філософії Київсько-
го університету ім. Б.Грінченка
   Реінтерпретація сучасних релігійних парадигм у відеоігровій культурі

Людмила Бринь, аспірантка ДЗВО "Університет менеджменту освіти" 
НАПН України
   Суб'єктність дорослого в умовах неформальної освіти як універ-
сальна цінність громадських релігійних організацій України

Володимир Волковський, кандидат філософських наук, науковий спів-
робітник відділу історії філософії України Інституту філософії ім. Г.С. 
Сковороди НАН України
   Дебати довкола сутності релігії: потенціал релігії для суспільного 
діалогу і примирення
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VI секція. Релігійні цінності в етноісторичному дис-
курсі 

Модератор – Олександр Саган, доктор філософських наук, професор, 
провідний науковий співробітник ВР ІФ НАНУ

Ольга Недавня, кандидат філософських наук, старший науковий співро-
бітник ВР ІФ НАНУ
   Релігійна та конфесійна ідентичність УГКЦ серед інших Церков 
в Україні: спільне й відмінне як основа для діалогу, конфронтації, 
конкуренції та співпраці

Дмитро Базик, кандидат філософських наук, старший науковий співро-
бітник ВР ІФ НАНУ
   Формування і репрезентація аксіологічних концептів в українсько-
му рідновірському русі: універсальні та локальні тренди

Оксана Сморжевська, кандидат історичних наук, доцент кафедри новіт-
ньої історії України історичного факультету КНУ ім. Т Шевченка
   Ціннісні орієнтири українських рідновірів

Георгій Филипович, пошукач Відділення релігієзнавства Інституту фі-
лософії ім. Г.С. Сковороди НАН України 
   Між етнічним партикуляризмом та інтернаціональним універсаліз-
мом: досвід української діаспори ХХ ст.

Вікторія Запорожець, аспірантка кафедри релігієзнавства філософського 
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
   Феномен довіри в авраамічних релігіях: порівняльний аналіз

Оксана Шепетяк, кандидат філософських наук, доцент кафедри філосо-
фії Київського торгово-економічного університету
   Релігійні цінності у творчому спадку Івана Ортинського

Олександр Завалій, пошукач Відділення релігієзнавства Інституту філо-
софії ім. Г.С. Сковороди НАН України 
   Універсальність інтерпретаційних матриць трипільського храму 
поблизу с. Небелівка
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12.30-14.00 Третє пленарне засідання
Український досвід світовим релігіям

Модератор - Тетяна Гаврилюк, доктор філософських наук, доцент, за-
відувач кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін Націо-
нальної академії статистики, обліку та аудиту

Петро Яроцький, доктор філософських наук, професор, провідний нау-
ковий співробітник ВР ІФ НАНУ
   Релігійний плюралізм як універсальна цінність стабілізації між-
конфесійних і суспільних    відносин: світовий й український кон-
тент-аналіз

Євген Харьковщенко, доктор філософських наук, професор, завідувач 
кафедри релігієзнавства Київського національного університету ім. Т.Г.
Шевченка
   "Універсальна унія" як проект українського екуменізму

Олександр Саган, доктор філософських наук, професор, провідний нау-
ковий співробітник ВР ІФ НАНУ; Галина Саган, доктор історичних наук, 
професор Київського університету ім. Б.Грінченка
   Розвиток релігій як перманентний пошук балансу національного 
та універсального

Сергій Головащенко, доктор філософських наук, професор кафедри 
філософії та релігієзнавства Національного університету "Києво-Моги-
лянська Академія"
   Україна в символічному "біблійному світі": історичні уроки та 
перспективи

Оксана Горкуша, кандидат філософських наук, старший науковий спів-
робітник ВР ІФ НАНУ
   Традиційні релігійні цінності в добу вульгарного утилітаризму: 
виклики та перспективи

Надія Пивоварова, кандидат соціологічних наук, доцент, головний на-
уковий співробітник відділу соціологічного моніторингу розвитку міста 
Науково-дослідного інституту соціально-економічного розвитку міста
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Юлія Мєдвєдєва, кандидат соціологічних наук, докторант Класичного 
приватного університету
   Релігія як предмет міжнародного дослідження "Всесвітній огляд 
цінностей (World Values Survey)" 

14.00-15.00 - обід

15.00-17.00 Підведення підсумків конференції 
Модератори панельних і секційних засідань
Оголошення


