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Міжнародний науковий семінар-робітня 

«РЕЛІГІЙНА КУЛЬТУРА РАННЬОМОДЕРНОЇ УКРАЇНИ:  

ПОНЯТТЯ, СИМВОЛИ І ПРАКТИКИ» 

Радомишль, 5-6 травня 2017 року 

(Замок-музей «Домашня українська ікона: Радомисль») 

 

Семінар-робітня 

відбувається за часткової підтримки публічного проекту 

«Соборна Україна та Київська традиція» 

 

Під час семінару планується обговорити методи дослідження релігійної культури, зокрема 

конфесійної свідомості мешканців домодерної України, кореляцію у ній сакрального й 

профанного, а також відображення цього явища у вербальних і візуальних текстах, уживаних 

поняттях, церковному і світському дискурсах тощо. 

 

За результатами семінару передбачається видання збірника з розширеними текстами 

доповідей, а також записом дискусій. 

 

При обговоренні передбачених семінаром проблем просимо дотримуватися такого 

реґламенту:  

вступна теза в дискусії: 10 хв. 

міркування в дискусії: 5-7 хв. 

 

Тематика, що пропонується для обговорення: 

1) Київська традиція / Київське християнство / Київська Церква: еклезіальний, 

соціокультурний і релігійний сенси цих понятійних конструктів. 

2) Поняття «релігійна культура»: смислове поле, конотативні значення та культурно-

релігійні практики в рамках цієї дефініції.  

3) Знак і означуване: уживання символів релігійної культури у профанному просторі 

домодерної України. 

4) Методи і методологія в соціорелігійних студіях; богословський та еклезіальний 

підходи в соціокультурних студіях 

5) «Мова» ранньомодерної релігійної культури: від розмитого мовлення до формування 

понятійного апарату. 



 

Пʼятниця, 5 травня 

 

13.00 – 14.30    Прибуття учасників семінару до Радомишля; поселення;  

   Обід; огляд експозиції і території музею. 

 

Перше засідання (14.30 – 16.00): 

«Київська традиція / Київське християнство / Київська Церква: проблема коректності 

цих понятійних конструктів» (модератор: Олексій Толочко) 

Вступні тези до дискусії: Ігор Скочиляс, Наталія Яковенко, Наталія Сінкевич, 

Максим Яременко 

Загальна дискусія. 

 

16.00 – 16.30    Перерва на каву/чай 

 

Друге засідання (16.30 – 18.30): 

«Богословські та секулярні методи і методології в соціорелігійних та соціокультурних 

студіях» (модератор: Лариса Довга) 

Вступні тези до дискусії: о. Роман Завійський, Наталія Шліхта, Тарас Тимо, Ірина 

Бондаревська 

Загальна дискусія. 

18.30 – Вечеря, неформальне обговорення проблематики конференції 

 



 

Субота, 6 травня 

Третє засідання (9.00 – 11.00): 

Поняття ‘релігійна культура’: смислове поле, конотативні значення та культурно-

релігійні практики в рамках цієї дефініції (модератор: Леонід Тимошенко) 

Вступні тези до дискусії: Лариса Довга, Назар Федорак, Маргарита Корзо, Наталія 

Пилипюк 

Загальна дискусія. 

 

11.00 – 11.15 – Перерва на каву/чай 

 

Четверте засідання (11.15 – 13.15): 

«Знак і означуване: уживання символів релігійної культури у профанному просторі 

ранньомодерної України» (модератор: Олег Хома) 

Вступні тези до дискусії: Джованна Броджі Беркофф, Наталія Яковенко, Марія 

Грація Бартоліні, Оксана Прокоп’юк 

Загальна дискусія. 

 

13.30 – 14.30 – Обід 

 

П’яте засідання (14.30 – 16.00):  

’Мова’ ранньомодерної релігійної культури: від розмитого мовлення до формування 

понятійного апарату (модератор: Максим Яременко) 

Вступні тези до дискусії: Олег Хома, Лариса Довга, Роман Кисельов 

Загальна дискусія. 

 

16.00 – 16.15 – Перерва на каву/чай 

 

Шосте засідання (16.15 – 17.45):  

’Мова’ ранньомодерної релігійної культури: від розмитого мовлення до формування 

понятійного апарату» (модератор: о. Роман Завійський) 

Вступні тези до дискусії: Микола Симчич, Ярослава Стратій, Володимир Співак 

 

Загальна дискусія 

 

17.45 – 18.00 – Перерва на каву/чай 



 

Круглий стіл (18.00 – 19.00): 

Підведення підсумків семінару (модератори: Наталя Старченко, Євгенія Сакал) 

 

19.00 – Вечеря,  

20.00 – виїзд учасників семінару до Києва і Львова. 

 

 

Оргкомітет семінару-робітні: 

Лариса Довга, Ігор Скочиляс, Наталія Яковенко, Максим Яременко 

 

 


