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Порядок роботи конференції 

09.00 – 09.30 Реєстрація учасників конференції 

09.30 – 10.00 Відкриття виставки  

10.00 – 11.00 Пленарне засідання 

11.00 – 12.00 Екскурсія до Церковно-історичного музею Харківської 

єпархії, кава-брейк 

12.00 – 14.30 Секційні засідання 

14.30 – 15.00 Обід 

15.00 – 17.00 Секційні засідання 

17.00  Підсумкове засідання 

 

 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

(актова зала архієрейської резиденції на території  

Свято-Покровського чоловічого монастиря) 

 

1. Відкриття конференції. Вступне слово першого проректора Харківської 

духовної семінарії протоієрея Валентина Ковальчука. 

2. Вітальна адреса учасникам науково-практичної конференції 

Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія, 

Предстоятеля Української Православної Церкви. 

3. Вітальне слово учасникам конференції митрополита Харківського і 

Богодухівського Онуфрія, ректора Харківської духовної семінарії. 

4. Привітання гостей конференції. 

5. Архієпископ Ніжинський і Прилуцький Климент, голова Учбового 

комітету при Священному Синоді УПЦ: «Ставлення святого апостола і 

євангеліста Іоанна Богослова до церковних розколів». 

6. Архімандрит Володимир (Швець), секретар Вченої ради, викладач 

Харківської духовної семінарії: «К 25-летию прославления новомучеников 

и исповедников Слободского края». 

7. Протодиякон Віктор Лохматов, клірик Свято-Троїцького монастиря в 

Джорданвіллі, викладач Свято-Троїцької духовної семінарії в 

Джорданвіллі: «Харьковчане-священнослужители Русской Православной 

Церкви Заграницей». 

8. Покладення квітів на могилу священномученика Олександра 

(Петровського) та звершення панахид на могилах протоієрея Галактіона 

Перепелиці та протоієрея Михея Дяченко. 

https://drevo-info.ru/articles/18222.html
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

(приміщення Харківської духовної семінарії на території  

Свято-Покровського чоловічого монастиря) 

 

Регламент доповідей на секції – до 10 хвилин, запитання – до 5 хвилин 

 

Секція 1. Новомученики та сповідники Слобідського краю 

(до 25-річчя з дня канонізації) 

(актова зала) 

 

Керівник секції: секретар Вченої ради, викладач Харківської духовної 

семінарії архімандрит Володимир (Швець). 

Секретар секції: канд. техн. наук, випускник Харківської духовної 

семінарії, магістрант Київської духовної академії Гузенко Василь.  

 

ДОПОВІДІ: 

1. Архімандрит Володимир (Швець), секретар Вченої ради, викладач, 

Харківська духовна семінарія: Доповідь. 

2. Чаплигін Олександр Костянтинович, доктор філос. наук, професор, Сук 

Олена Євгеніївна, ст. викладач, Харківський національний автомобільно-

дорожній університет: «Новомучеництво як релігійно-етичний фундамент 

християнства в сучасній культурі». 

3. Гузенко Василь, канд. техн. наук, випускник Харківської духовної 

семінарії, студент I курсу, Київська духовноа академія «Місіонерска діяльність 

священномученика Онуфрія Гагалюка». 

4. Мерцалов Владислав, студент IV класу, Харківська духовна семінарія 

«Преподобноисповедник Николай (Серафим) Загоровский». 

5. Попов Ілля, студент III класу, Почаївська духовна семінарія 

«Новомученики та сповідники Слобідського краю (до 25-річчя з дня 

канонізації)». 
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Секція 2. Філософсько-богословська (погляд скрізь віки) 

(ауд. IV класу) 

 

Керівники секції: проректор з навчально-методичної роботи, викладач 

Харківської духовної семінарії ієрей Володимир Мутін, канд. істор. наук, 

канд. богослов’я, викладач Харківської духовної семінарії та Київської 

духовної семінарії і академії Михаліцин Павло Євгенійович. 

 

ДОПОВІДІ: 

1. Карачевцев Ярослав Миколайович, вчитель православної недільної 

школи: «Толкование Откровения Иоанна Богослова о численности ангелов». 

2. Ієромонах Павел (Карчевски), магістр богослов’я, докторант 

Християнської богословської академії у Варшаві (Польська Православна 

Церква): «Значение света в гимнографии праздника Преображения Господня». 

3. Ієрей Володимир Мутін, проректор з навчально-методичної роботи, 

викладач, Харківська духовна семінарія «Сопоставление экзегезы борьбы 

Иакова (Быт 32:24-32) у Климента Александрийского и Иустина Философа» 

3. Надь Олег Оттович, викладач, Київська духовна академія і семінарія: 

«Внесок Київської духовної академії у вивчення інославних конфесій (на 

прикладі професора М. П. Ястребова)».  

4. Селевко Володимир Борисович, канд. филос. наук, доцент, 

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського (ХАІ): 

«Регулювання шлюбних відносин у канонічному праві (на прикладі судового 

рішення митрополіта Навпакта Іоанна Апокавка)». 

5. Протоієрей Димитрій Брага, канд. богослов’я, викладач, Одеська 

духовна семінарія: «Научная библеистика и ее историческое развитие на Руси 

и ее состояние в современном периоде». 

6. Панков Георгій Дмитрович, доктор філос. наук, професор, Харківська 

державна академія культури: «Час як персоналістична цінність». 
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7. Протоієрей Сергій Скубченко, доктор богослов’я, викладач, Харківська 

духовна семінарія: «Ідея винятковості римської кафедри як одна з головних 

причин конфлікту Риму зі Сходом». 

8. Інокиня Іулитта (Хлистун), вчитель недільної школи Свято-Успенської 

Миколо-Василівської обителі: «Аскетическое учение святителя Василия 

Великого в приложении к современной монашеской жизни». 

9. Інокиня Іулитта (Хлистун), вчитель недільної школи Свято-Успенської 

Миколо-Василівської обителі, Дудорєв Георгій: «Вопросы и ответы книги 

Иова». 

10. Шелкова Наталія Валеріївна, канд. філос. наук, доцент, 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля: 

«Мистицизм как высшее проявление религиозной духовности и человечности 

человека». 

11. Багдасаров Сергій, студент IV класу, Харківська духовна семінарія: 

«Проповедь в интернете: о минималистических жанрах». 

12. Лесняк Сергій, студент ІІІ курсу, Білгородська духовна семінарія (з 

місіонерським спрямуванням): «Мог ли бог сотворить другие миры 

(православный взгляд)». 
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Секція 3. Церковна історія (здобутки і виклики часу) 

(актовий зал) 

 

Керівники секції: доктор істор. наук, професор, викладач Харківської 

духовної семінарії Куделко Сергій Михайлович, канд. істор. наук, доцент, 

викладач Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна Павлова 

Ольга Григорівна. 

 

ДОПОВІДІ: 

1. Вєдєнєєв Дмитро Валерійович, доктор істор. наук, професор, 

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв: «Приоритеты 

зарубежной оперативной работы «Организация и функции подразделения 

органов госбезопасности Украины, занимавшегося оперативной работой в 

религиозной сфере (1945-1960 гг.)». 

2. Ієрей Филип Гертер, викладач, Харківська духовна семінарія: «От чего 

нас избавил князь Владимир (некоторые аспекты быта славян-язычников)». 

3. Драчева Олександра Павлівна, канд. наук з соціальних комунікацій, 

ст. викладач, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна: «Из 

истории красного террора на Харьковщине (Спасов Скит)». 

4. Іванов Василь, магістрант, Київська духовна академія, Харківський 

національний університет ім. В. Н. Каразіна: «70-летие визита в г. Харьков 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия І (Симанского)». 

5. Куделко Сергій Михайлович, канд. істор. наук, професор, Харківський 

національний університет ім. В. Н. Каразіна: «Изучение церковно-исторических 

древностей студентами-историками Харьковского университета во время 

музейно-архивной практики». 

6. Лебедєв Денис Володимирович, канд. богослов’я, викладач, Харківська 

духовна семінарія: «Значение синодального периода в истории Русской 

Православной Церкви». 
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7. Протоієрей Василь Мовчанюк, викладач Смоленської православної 

семінарії (Руська Православна Церква): «Украинские архиереи – выпускники 

Смоленской семинарии». 

8. Протодиякон Максим Талалай, завідувач Церковно-історичного музею 

Харківської єпархії, викладач Харківської духовної семінарії «Митрополит 

Леонтий (Гудимов; 1928-1992). Служение на Харьковской кафедре (1967-

1970)». 

9. Півень Георгій Георгійович, ст. викладач, Національний аерокосмічний 

університет ім. М. Є. Жуковського (ХАІ): «Пастир, філософ, воїн: 

трансформації ідентичності української еліти наприкінці XVI – на початку 

XVII ст.». 

10. Стець Микола Миколайович, канд. богослов’я, проректор з виховної 

роботи, Харківська духовна семінарія: «Відновлення духовної освіти на 

Слобожанщині (з історії Харківської духовної семінарії)». 

11. Філіппенко Ростислав Ігорович, канд. істор. наук, доцент, 

Національний фармацевтичний університет (НФаУ); Боброва Марина Іванівна, 

зав. відділу книжкових пам’яток, цінних видань і рукописів, Центральна 

наукова бібліотека Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна: 

«Т. Н. Редина: жена, фельдшер, домашний секретарь». 

12. Фомін Михайло Володимирович, канд. істор. наук, ст. викладач, 

Харківська державна академія культури: «О местночтимых святых в 

Херсонесе – Херсоне». 

13. Черномаз Павло Олексійович, канд. геогр. наук, доцент, Харківський 

національний університет ім. В. Н. Каразіна: «Архивные материалы о службе в 

Харьковском окружном суде святителя Иоанна Шанхайского и Сан-

Францисского (Максимовича)». 

14. Юрченко Микола Семенович, канд. істор. наук, доцент, Харківська 

гуманітарно-педагогічна академія: «Советское государство и Русская 

Православная Церковь в 1917-1920 гг.: некоторые аспекты 

взаимоотношений». 
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15. Козир Катерина, Мисниченко Олександра, студентки III курсу, 

Харківська гуманітарно-педагогічна академія: «Послания Патриарха Русской 

Православной Церкви периода 1917-1920 годов». 

16. Ворона Володимир, студент V курсу, Чернівецький православний 

богословський інститут: «Становлення та сучасний стан церковного суду в 

Українській Православній Церкві». 

17. Михайлов Олександр, аспірант, Харківський національний університет 

ім. В. Н. Каразіна: «Деятельность Харьковского отделения УООПИК по 

сохранению памятников церковных древностей (1960-е – 1980-е гг.)». 

18. Янкул Олексій, аспірант, Харківський національний університет 

ім. В. Н. Каразіна: «Інформація про православні чудотворні ікони у виданні 

«Харьковский календарь» (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)». 
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Секція 4. Православна педагогіка та психологія 

(історія та сучасність) 

(ауд. II класу) 

 

Керівник секції: викладач Харківської духовної семінарії Тарасова 

Ольга Олександрівна. 

Секретар секції: лікар-психіатр вищої категорії, Психолого-

психіатричний Центр «Іволга» Іванов Ігор Євгенович. 

 

ДОПОВІДІ: 

1. Беляєв Станіслав Ігорович, практичний психолог відділення 

паліативної допомоги відділення дитячого хоспису, Харківська міська дитяча 

неврологічна лікарня № 5: «Психологическая помощь родителям детей, 

которые находятся в детском хосписе». 

2. Виноградова Олена Віталіївна, директор, Холодногірський центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді: «Социально-психологическая 

помощь семьям с детьми, которые оказались в трудных жизненных 

обстоятельствах». 

3. Іванов Ігор Євгеньевич, лікар-психіатр вищої категорії, Психолого-

психіатричний Центр «Іволга», м. Чугуїв: «Медицина и духовность в 

современном обществе». 

4. Колесніков Сергій Олександрович, доктор філол. наук, доцент, 

Білгородська духовна семінарія (з місіонерським спрямуванням): 

«Христианско-педагогическая концепция протоиерея Василия Зеньковского: 

праксис духовного воспитания». 

5. Невельська-Гордєєва Олена Петрівна, канд. філос. наук, доцент, 

Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого: «Курс логики в 

духовом образовании». 

6. Орлов Андрій Валерійович, канд. пед. наук, заст. директора з виховної 

роботи, Комунальний заклад «Харківський спеціальний навчально-виховний 
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комплекс ім. В. Г. Короленка»: «Духовне виховання дітей з вадами зору в 

Харківському училищі для сліпих наприкінці ХІХ на початку ХХ століття». 

7. Прилуцька Алла Євгенівна, канд. філос. наук, проф., Національний 

аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»: «Морально-етичні 

аспекти інформаційно-сервісної діяльності». 

8. Тарасова Ольга Олександрівна, викладач, Харківська духовна 

семінарія: «Любовь и православное воспитание родителями своих чад». 

9. Чиниліна Наталія Василівна, канд. техн. наук, доцент: «Духовный 

аспект психологического процесса воображения». 

10. Юрченко Валерія Валентинівна, канд. екон. наук, викладач, 

навчальний центр «Інфокурси»: «Издательский проект «Как защитить вашего 

ребенка»: диагностика вызовов и угроз детской духовности». 

11. Пахомов Андрій, студент ІI класу, Харківська духовна семінарія: 

«Духовное становление и психологические аспекты межличностных 

отношений учащихся духовной семинарии». 
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Секція 5. Християнська культура (музика, живопис, 

мова та література) 

(I класс) 

 

Керівник секції: керівник Відділу зі справ молоді і культури Харківської 

єпархії, керівник регентського відділення Харківської духовної семінарії 

протоієрей Федір Воскобойніков. 

Секретар секції: викладач Харківської духовної семінарії Чурилова 

Наталія Митрофанівна. 

 

ДОПОВІДІ: 

1. Протоієрей Федір Воскобойніков, керівник Відділу зі справ молоді і 

культури Харківської єпархії, керівник регентського відділення, Харківська 

духовна семінарія: «Традиционные распевы Православной Церкви как средство 

общенародного богослужебного пения в современном музыкальном 

контексте». 

2. Дмитренко Євгенія Валеріївна, канд. філол. наук, доц.; прот. Олег 

Кучер, доктор богослов’я, ст. викладач, Харківський аерокосмічний університет 

ім. М. Є. Жуковського (ХАІ): «Молитва як акт сакральної комунікації». 

3. Заверющенко Ольга Леонідівна, канд. філол. наук, доцент, 

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського (ХАІ): 

«Християнська фразеологія з компонентами тіло, душа, дух у мові творів 

Г. Квітки-Основ’яненка». 

4. Карнаушенко Галина Нилівна, канд. філол. наук, доцент; Панасенко 

Лариса Олександрівна, ст. викладач, Харківський національний університет 

ім. В. Н. Каразіна: «Історія терміна «секуляризація» в європейських мовах (за 

“Європейським словником філософій”)». 

5. Карнаушенко Галина Нилівна, канд. філол. наук, доцент, Харківський 

національний університет ім. В. Н. Каразіна; Сало Дар’я Сергіївна, викладач, 

Харківський інженерно-економічний університет ім. С. Кузнеця: 
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«Старослов’янська та церковнослов’янська писемність та її вплив на 

слов’янські мови у висвітленні акад. Л. А. Булаховського (до 130-річчя від дня 

народження вченого)». 

6. Кобилевська Віра Миколаївна, заст. директора з навчально-виховної 

роботи Нікольської ЗОШ I-III ступенів, Кобилевський Олександр: «Значение и 

символика иконы «Тайная Вечеря». 

7. Михайлюк Наталія Володимирівна, ст. викладач, Харківський навчально-

науковий інститут державного вищого навчального закладу «Університет 

банківської справи»: «Художественная литература как духовная». 

8. Нікітенко Тетяна Юріївна, викладач, Харківська духовна семінарія 

«Г. Ф. Квитка-Основьяненко – христианин, творивший добро, достояние и 

гордость Харькова». 

9. Павлова Ольга Григорівна, канд. істор. наук, доцент, Харківський 

національний університет ім. В. Н. Каразіна: «Колекціонування як форма 

збереження пам’яток церковного мистецтва (з досвіду роботи 

Пархомівського художнього музею імені А. Ф. Луньова)». 

10. Петрова Юлія Іванівна, канд. філол. наук, ст. науковий співроб., 

Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України: «Путешествие 

патриарха Антиохийского Макария»: к вопросу издания сочинения Павла 

Алеппского». 

11. Чорний Ігор Віталійович, доктор філол. наук, професор, Харківський 

національний університет внутрішніх справ: «Образ старця Федора Кузьмича у 

романі Анастасії Герасимової “Вензель імператора”». 

12. Чурилова Наталія Митрофанівна, викладач, Харківська духовна 

семінарія: «Иконоборческий период. Две царицы – Ирина и Феодора». 

13. Москвін Ярослав, аспірант, Харківський національний університет 

ім. В. Н. Каразіна: «Художественная литература как духовная» 

14. Рудь Сергій, студент IV класу, Харківська духовна семінарія: 

«Профессиональная деятельность В. С. Палкина». 

 


