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Біблія про магію як ґенезу антропоцентризму // Вісник Буковинського 

православного університету ім. митрополита Є.Гакмана: Зб. доп. міжконфесійної наук.-
практ. конф. «Принципи викладання християнської етики в навчальних закладах» 
(Чернівці, 23 березня 2007 р.).  – Чернівці, 2007. – Вип. 7. Теологія. Християнська етика. – 
С.121-129.[Електронний ресурс] 
http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/BiblProMagChikar.pdf 
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Феномен магії у сучасній масовій культурі // Культура народов Причерноморья. – 
2008. – № 132. – С.98-103.[Електронний ресурс] 
http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/FenChikar.pdf 

 
Богоборча особистість у світлі біблійної концепції магізму //Сучасна українська 

політика: політики і політологи про неї. – Київ; Миколаїв, 2008. – Вип. 14. – С.231-
237.[Електронний ресурс] 
http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/BogoOsobChikar.pdf 

 
Ціннісні орієнтації сучасного інформаційного суспільства та проблема 

контркультури // Збірник наукових праць науково-дослідного інституту українознавства. – 
К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2008. – Т. ХІХ. – С.44-
57.[Електронний ресурс] http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/ZinChikar.pdf 

 
Ціннісні орієнтації сучасного інформаційного суспільства та проблема 

контркультури / М. Чікарькова // Освіта і управління. - 2008. - № 4. - С. 70-80.  
 
Ренесансно-антропоцентричні витоки доктрини людинобожжя // Науковий вісник 

Чернівецького університету: Зб. наук. пр. – Чернівці: Рута, 2008. – Вип. 414-415. – С.143-
146.[Електронний ресурс] http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/RenesChikar.pdf 

 
Постмодернистская эстетика и Борис Акунин //Радуга. – 2008. – № 7. – С.142-

148.[Електронний ресурс] http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/PostmodChikar.pdf 
 
Специфика проявления постмодернистской эстетики в творчестве Б. Акунина 

//Русский язик и литература в учебных заведениях. – 2008. – № 4. – С.8-14. 
 
Філософcька змістовність житія св. Кипріяна в контексті протиріч сучасної 

конгломератної культури // Наукові записки Тернопільського національного 
педуніверситету ім. Гнатюка. – Серія: Філософія. – 2008. – № 16. – С.71-75.[Електронний 
ресурс] http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/FilZmChikar.pdf 

 
Зiткнення гетерономної етики рабинiзму з автономною етикою любовi 

(фольклорно-мiфологiчне трактування Iсуса Христа в ранньому Талмудi) // Проблеми 
гуманiтарних наук: Науковi записки ДДПУ. - Дрогобич: Редакцiйно-видавничий вiддiл 
ДДПУ ім. I. Франка, 2008. – Вип. 21. Фiлософiя). – С.74-84.[Електронний ресурс] 
http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/ZitknChikar.pdf 

 
 Ассиро-вавилонська магiя в системi Давньосхiдної культури (біблійна рецепцiя та 

оцiнка месопотамського магiзму) // Людинознавчi студії: Збiрник наукових праць ДДПУ. 
Фiлософiя. - Дрогобич: Редакцiйно-видавничий вiддiл ДДПУ ім. I. Франка, 2008. – Вип. 
18. – С.148-159.[Електронний ресурс] 
http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/AsyroVavyChikar.pdf 

 
Старозавітна ґенеза «літургії жертви» у християнському богослужінні як форманта 

нової європейської аксіології // Науковий вісник Харківського нац. пед. ун-ту ім. Г.С. 
Сковороди. Серія «Філософія». – Харків: ХНПУ, 2008. – Вип. 27. – С.26-32.[Електронний 
ресурс] http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/StarChikar.pdf 

 
Специфіка літературно-митецької форми старозавітного богослужіння: 

спіритуалізація ритуалу// Культура народов Причерноморья. – 2008. – № 144. – С.121-124. 
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Філософська концепція «Молоту на відьом» // Studiamethodologica. – 2008. – Вип. 
25. – С.248-254.[Електронний ресурс] 
http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/FilKonChikar.pdf 

 
Біблія як шлях від міфу до логосу // Філософські обрії. – 2008. – № 20. – С.102-

111.[Електронний ресурс] http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/MifLogosChikar.pdf 
 
Окультная парадигма как один из алгоритмов контркультуры в русском 

Серебряном веке // Вісник Чернівецького обласного філософського товариства. – 2008. – 
№ 2(5). – С.95-108.[Електронний ресурс] 
http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/OkultChikar.pdf 

 
Фольклорно-міфологічне трактування постаті Ісуса Христа в ранньому Талмуді // 

Світова література на перехресті культур і цивілізацій: Зб. наук. пр. – Сімферополь: 
Кримський архів, 2008. – С.34-40.[Електронний ресурс] 
http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/FolkChikar.pdf 

 
Прагнення до віртуальної реальності як психологічна константа духовного життя 

людини // Уч. зап. Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского. – 2008. – Т. 21 (60). – № 
4. – С.334-338.[Електронний ресурс] 
http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/PragChikar.pdf 

 
Філософія влади в Біблії у контексті сакралізації монарха в стародавньому світі // 

Наука. Релігія. Суспільство. – 2008. – С.54–61.[Електронний ресурс] 
http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/FilChikar.pdf 

 
Жертвоприношення дитини в ханаанських культах як етичний концепт // Культура 

народов Причерноморья. – 2008. – № 148. – С. 26–29.[Електронний ресурс] 
http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/JertvoChikar.pdf 

 
Давньоєврейська магія як гносеологічна система // Схід. – 2009. – № 1 (92). – С.96-

98.[Електронний ресурс] http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/MagiaChikar.pdf 
 
Генеза та символіка старозавітних сакральних ритуалів («літургія жертви») // 

Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. – К. : Нац. академія 
керівних кадрів культури і мистецтв. – 2009. – № 22. – С. 26-33.[Електронний ресурс] 
http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/GenezaSymvolChikar.pdf 

 
Специфика проявления постмодернистской эстетики в творчестве Б. Акунина 

//Информационный вестник Форума русистов Украины. – Симферополь, 2009. – Вып. 12. 
– С.260-267. 

 
Концепт «Едом» у Біблії і Талмуді (еволюція біблійної концепції людини в 

контексті формування й розвитку антропоцентричної свідомості античної культури) // 
Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – 2009. – Вип. 
ХІІ. – С. 134–139. 

 
«Служіння зіркам» у світлі біблійної концепції людини // Вісник Черкаського 

університету. Серія філософія. – Черкаси, 2009. – Вип. 154. – С.117–125.[Електронний 
ресурс] http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/SluzChikar.pdf 
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Греко-римська магія як альтернатива біблійній концепції богопізнання // Науковий 
часопис національного педун-ту ім. М.П. Драгоманова. – К., 2009. – Серія 7. 
Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. – С.43–51.[Електронний ресурс] 
http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/GrekoRymChikar.pdf 

 
«Я слышу времени звенящий бег…» // Радуга. – 2009. – № 7. – С. 141–143 (рецензія 

на збірку Абрамовича С.). 
 
Формування біблійної концепції людини в духовному контексті паганістичного 

теургізму // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. пр. – 2009. – Вип. 462–
463. – С. 203–209.[Електронний ресурс] 
http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/ForBibChikar.pdf 

 
Синкретичність сучасного неоязичництва як рефлекс постмодерністської 

свідомості //Філософські пошуки. – Львів-Одеса: Cogito – Центр Європи, 2009. – С. 331–
339. 

 
Концепт «Едом» у Біблії й Талмуді. Еволюція біблійної концепції людини в 

контексті формування й розвитку антропоцентричної свідомості античної культури // 
Духовність. Культура. Нація: Зб. наук. ст. – Львів, 2009. – Вип. 4. – С. 209–
216.[Електронний ресурс] http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/EdomChikar.pdf 

 
«Чуттєва культура» сьогодення (етичний вимір буття сучасного мистецтва) // 

Практична філософія. – 2009. – № 3. – С. 174–179.[Електронний ресурс] 
http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/ChutChikar.pdf 

 
Зороастрійська концепція магізму в контексті духовного самовизначення людини 

Стародавнього світу // Науковий вісник. – Харків: ХНПУ, 2009. – Серія «Філософія». – 
Вип. 31. – С. 70–75.[Електронний ресурс] 
http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/ZoroasChikar.pdf 

 
Теологічний та секулярний антропоцентризм: концепція людини // Філософські 

пошуки. – Філософія. Історія. Культура (До 165-ої річниці «Львівської політехніки»). – 
Львів-Одеса: ІФЛІС – ЛФС «Cogito»; Центр Європи, 2009. – Вип. ХХХІ. – С. 45–
53.[Електронний ресурс] http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/TeolChikar.pdf 
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пізньоантичного інтелектуального пошуку // Вісник Харківського нац. ун-ту. – Харків, 
2010. – Серія: Теорія культури і філософія науки. – № 894. – Вип. 39. –  С. 82–
87.[Електронний ресурс] http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/LudAtChikar.pdf 

 
Біблійне розуміння людини як «царя природи» та особливості його експлікації в 

епоху технократизму // Уч. зап. Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского. – 
Симферополь, 2010. – Серия: Философия. Культурология. Политология. Социология. - Т. 
23 (62). – № 2. – С. 113–118.[Електронний ресурс] 
http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/BiblRozumChikar.pdf 

 
«Людське» як атрибут і вимір патристичної концепції Бога-Трійці в контексті 

пізньоантичного інтелектуального пошуку // Філософські дослідження: Зб. наук. пр. – 
Луганськ, 2010. – Вип. 11. – С. 148-157. 
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Давньоєгипетська теургія як протофілософська система // Я вибрала долю собі 
сама: Збірник на пошану професора Тетяни Біленко: Статті, ессеї. – Дрогобич: 
Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. І. Франка, 2010. – С. 
379–387.[Електронний ресурс] 
http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/EgyptChikar.pdf 

 
Пушкин и мышь: после Взрыва (на материале романа Т. Толстой «Кысь») // 

Русская литература XVIII–XXI веков: В диалоге с литературным и культурным 
наследием. / Под ред. О. Гловко, Е. Садзиньской. – Лодзь: Premiumverbum, 2010. – С. 367–
375. 

 
Антропоцентричний аспект гуманізму як методологічна проблема // Людинознавчі 

студії: [зб. наук. пр.]. – Дрогобич: Науково-видавничий центр ДДПУ ім. І. Франка, 2010. – 
С. 16–27.[Електронний ресурс] 
http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/AspektHumChikar.pdf 

 
Сакралізація людини в постренесансній культурі як глобальний проект // Nomos. – 

2010. – № 71/72. – С. 235–244. [Електронний ресурс] 
http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/SakLChikar.pdf 

 
Поширення неоязичництва у сучасному суспільстві як прояв глобальної кризи 

культури // Академия знаний. – 2010. – № 4. – С. 76–79. 
 
Морально-етичні аспекти концепції людини як «царя природи»  // Формування 

основ християнської моралі в процесі духовного відродження нації: V Всеукр. 
міжконфесійна християнська наук.-прак. конф., 12–13 січня: Зб. ст. – Кам’янець-
Подільський, 2012. – С. 259–261.[Електронний ресурс] 
http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/MoralChikar.pdf 

 
Житіє св. Кипріяна: ідея, образність, структура // Наукові праці Кам’янець-

Подільського національного університету ім. І. Огієнка. – 2012. – Вип. 30. Філологічні 
науки. – С. 354–357.[Електронний ресурс] 
http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/JytiaChikar.pdf 

 
«Чарівна крамниця» Г. Велза: світ очима дитини // Наукові праці Кам’янець-

Подільського національного університету ім. І. Огієнка. – 2012. – Вип. 31. Філологічні 
науки. – С. 364–371. 

 
Афродита Урания и Афродита Пандемос в творчестве А. Ахматовой  // Мова і 

культура. – К. : ВД Д. Бураго, 2012. – Вип. 15. – Т. VII (161). – С. 292–298.[Електронний 
ресурс] http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/AfrodytaChikar.pdf 

 
Неоязичництво в Україні і світі в світлі постмодерністського дискурсу // Історія 

релігій в Україні: науковий щорічник. – Львів: Інститут релігієзнавства – філія 
Львівського музею історії релігії; вид-во «Логос», 2013. – Кн. 2. – Ч. 2: Соціологія і 
політологія. Ч. 3: Філософія та етнологія. Ч. 4: Музейництво, сакральне мистецтво. –  С. 
151–159.[Електронний ресурс] http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/NeoChikar.pdf 

 
Трансформація антропоцентричної свідомості в магічному дискурсі сучасної 

масової культури // Гілея. – 2013. – № 78 (11). – С. 277-279.[Електронний ресурс] 
http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/TransChikar.pdf 
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Сакрализация монарха в Древнем мире и ее отрицание в Библии // Вестник 
академии знаний. – 2013. – № 4 (7). – С. 97-103.[Електронний ресурс] 
http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/SakralChikar.pdf 

 
Глибинні джерела плюралізму в українській культурі: полемічна література XV-

XVII століть // Українознавство. – 2013. – № 3-4 (48-49). – С. 74-78. 
 
Проект модерну: біблійні витоки // Схід. – 2013. - № 6 (126). – С. 286-289. 
 
Асіологічні полюси сучасного мистецтва: між гламуром та макабристикою // 

Мультиверсум. – 2013. – Вип. 6 (124). – С. 135-143.[Електронний ресурс] 
http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/AksiolpolChikar.pdf 

 
Гностическая парадигма и ее типологические параллели с философией Индии // 

Культура народов Причерноморья. – 2013. - № 263. – С. 218-221. 
 
Біблія як шлях від міфу до логосу та «зворотна перспектива» шляху від логосу до 

міфу // Проблеми гуманітарних наук. – 2013. – Вип. 31. Філософія. - С. 159-
172.[Електронний ресурс] 
http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/BibMifulogChikar.pdf 

 
Проблема изучения библейского антропоцентризма как фактор становления 

европейской культуры // Nomos. – 2013. - № 80. – С. 34-41.[Електронний ресурс] 
http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/ProblemChikar.pdf 

 
«Люди місячного світла у Біблії»: заклик до знищення чи заклик до сумління? // 

Наука. Релігія. Суспільство. – 2013. – № 4 (56).  – С. 129-135.[Електронний ресурс] 
http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/LudyChikar.pdf 

 
Біблійний антропоцентризм та концепція володарювання людини в світі // Вісник 

Харківського національного університету ім. В. Каразіна. – 2014. – № 1083. – Серія: теорія 
культури і філософія науки. Вип. 49. – С. 85-91. 

 
Библия как протофилософия // Гілея. – 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 243-

246.[Електронний ресурс] http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/BiblProtChikar.pdf 
 
Теургічне богоборство як алгоритм «до-біблійної» свідомості // Парадигма 

пізнання. – 2014. – № 3(3). – С. 41–60. 
 
Материя сна/мечты в «Буре» Шекспира и ее интерпретация в русских переводах // 

Наукові записки Кам’янець-Подільского нац. ун-ту ім. І. Огієнка. – 2014. – Філологічні 
науки. – Вип. 37. – С. 5–8 (у співавторстві з Абрамовичем С.Д.).[Електронний ресурс] 
http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/MaterChikar.pdf 

 
Магія та релігія як континууми «матеріального» та «спіритуального» // Virtus. – 

2014. – № 1. – C. 55–58. 
 
Онтологические категории «жизнь-смерть», «бытие-небытие» в художественном 

мире Федора Сологуба // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. – 
Серія: Філологія. – 2014. – Вип. 13. – С. 61-64.[Електронний ресурс] 
http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/OntologChikar.pdf 
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Историко-культурный контекст «прекрасного мига» у Тютчева // Науковий вісник 
міжнародного гуманітарного університету. – Серія: Філологія. – 2015. – Вип. 16. – С. 54-
56. 

 
Семен Дмитриевич Абрамович: литературовед, писатель, художник (к 70-летию со 

дня рождения) // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра 
Бураго, 2015. – Вип. 18. – Т. II (177). – С. 5–10. 

 
Культурна самоідентифікація сучасного українця // Парадигма пізнання: 

гуманітарні питання. – 2016. - № 2(13). – С. 64-78.[Електронний ресурс] 
http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/KulturChikar.pdf 

 
Профетическая тема у Ахматовой // Мова і культура. – К., 2016. – Вип. 18. – Т. IV 

(179). – С. 10-16.[Електронний ресурс] 
http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/ProfetChikar.pdf 

 
Религиозное образование и границы легитимности «Иного» // Актуальные научные 

исследования в современном мире: сб. науч. тр. (ХVІІ международ. науч. конф., 26-27 сентября 
2016 г., Переяслав-Хмельницкий). – Переяслав-Хмельницкий, 2016. – Вып. 9 (17). – Ч. 3. – С. 
110-114. . [Електронний ресурс] http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/relig.pdf  

 
Дискусійність поняття «духовна культура» в сучасних українських наукових студіях // 

Філософія і політологія в контексті сучасної культури. – 2016. - № 3 (12). – С. 234-242. 
[Електронний ресурс] http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/ФіП-2016-3_друк.pdf  

 
С.Д. Абрамович: многогранность человеческих дарований // Абрамович С. Вибрані 

праці. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – С. 17-23.  
 
О библейской составной понятия «духовность»: приобретения и потери 

философской мысли // Вісник Маріупольського держ. ун-ту.  – Сер.: Філософія, 
культурологія, соціологія. – 2016. – Вип. 11. – С. 52-59. . [Електронний ресурс] 
http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/bible.pdf  

 
 

Тези та матеріали конференцій 
 
Чеховская традиция в изображении чиновничества у М.А.Булгакова // Тез. респ. 

булгаковских чтений (К столетию со дня рождения М.А.Булгакова). – Чернівці, 1991. – 
С.13-14. 

 
Спектр белизны в художественной палитре А.С.Пушкина и А.А.Ахматовой // 

Вопросы творчества и биографии А.С.Пушкина: Тез. докл. и сообщ. межвуз. науч. конф. 
(22-24 ноября 1994 г.). – Одесса, 1994. – С.67-69 (у співавторстві з Абрамовичем С.Д.). 

 
Традиційні образи античності в художньому світі А. Ахматової // Матеріали наук. 

конф. викладчів, співробітників та студентів, присвяченої 120-річчю заснування 
Чернівецького ун-ту. – Чернівці, 1995. – Т.1. Гуманітарні науки. – Кн. 1. – С.110 (у 
співавторстві з Горюк Т.). 

 
Метаконфлікт людини та епохи на рубежі ХІХ-початку ХХ століть (на матеріалі 

поезії А. Ахматової та О. Блока) // Конфлікти в суспільстві: діагностика і профілактика: 
Тез. третьої міжнар. наук.-практ. конф. – Київ-Чернівці, 1995. – С.170–173. 
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http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/bible.pdf


 
Проблема діалогу людини та епохи в російській літературі рубежу ХІХ-ХХ століть 

(на матеріалі поезії А. Ахматової та О. Блока) // Гуманітарна освіта: фактор світової 
інтеграції: М-ли міжнар. наук.-практ. конф. – Чернівці, 1997. – Ч. 1. – С. 217–221 (у 
співавторстві з С. Абрамовичем). 

 
Міфологія та міфотворчість як засіб екологічного виховання // Філософія сучасної 

освіти та стан її розробки в Україні: М-ли Всеукр. наук-практ. конф. – К., 1997. – С. 373–
375 (у співавторстві з М.Й. Бауером). 

 
Художній переклад як засіб поглибленого вивчення іноземних мов // Іноземні мови 

сьогодні і завтра: Тез. доп. міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль, 1999. – С.106 (у 
співавторстві з Абрамовичем С.).[Електронний ресурс] 
http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/HudChikar.pdf 

 
Сакральний аспект природи в культурі Стародавнього Єгипту // Філософія та 

методологія гуманітарних наук: історія, концепції, можливості: М-ли наук. конф. – 
Чернівці, 2005. – С.93-96.[Електронний ресурс] 
http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/SakAChikar.pdf 

 
Ґенеза концепції людини як “царя природи” // Розвиток наукових досліджень-2005: 

М-ли міжнар. наук.-практ. конф. – Полтава, 2005. – Т.4. – С.76-77.[Електронний ресурс] 
http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/GenezaKonChikar.pdf 

 
Диференціація релігії та магії як наукова проблема // Соціально-економічні, 

політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть: Тез. доп. IV наук.-
теор. міжнар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Тернопіль, 2006. – Частина 
1. Загальні проблеми гуманітарних наук. – С.85-86.[Електронний ресурс] 
http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/DyferenChikar.pdf 

 
Понятие мага в Библии как составная концепта человекобожества // Машины. 

Люди. Ценности: М-лы междунар. междисциплин. конф. – Курган, 2006. – С.171-
173.[Електронний ресурс] http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/PonMagChikar.pdf 

 
Проблема періодизації взаємовідносин людини та природи у соціоекології // 

Наукові дослідження – теорія і експеримент 2006: М-ли ІІ міжнарод. наук.-практ. конф. 
15-17 травня 2006 р. – Полтава, 2006. – С.67-71.[Електронний ресурс] 
http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/ProbPerChikar.pdf 

 
Пошук богоспілкування та його мовний вираз //Семантика мови і тексту: М-ли IX 

міжнарод. наук.-практ. конф. 26-28 вересня 2006 р. – Івано-Франківськ, 2006. – С.439-442. 
 
Роль первісної магії у формуванні джерел протогуманізму // Розвиток наукових 

досліджень-2006: М-ли ІІ міжнарод. наук.-практ. конф. 27-29 листопада 2006 р. – Полтава, 
2006. – С.120-123.[Електронний ресурс] 
http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/PolChikar.pdf 

 
Гендерні аспекти спілкування в сфері економіки //Гуманітарні науки в 

негуманітарному вузі: М-ли міжвуз. наук.-практ. конф. – Чернівці, 2007. – С.18-
20.[Електронний ресурс] http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/GenderChikar.pdf 
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Біблійна концепція людини в контексті культур Стародавнього Сходу: погляд з 
ХХІ століття // Філософія гуманітарного знання. Соціокультурні виміри: М-ли Міжнарод. 
наук. конф. 26-27 жовтня 2007 р., м. Чернівці. – Чернівці: Рута, 2007. – С.129-
130.[Електронний ресурс] 
http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/BiblKonzepChikar.pdf 

 
Библейский генезис: проблемы национальной самоидентификации в условиях 

мультикультурализма // Философская компаративистика как видение мира: М-лы межвуз. 
конф. – СПб, 2007. – С.175-179.[Електронний ресурс] 
http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/BibAnaChikar.pdf 

 
Окультизм як інгредієнт сьогоднішньої масової культури (деякі аспекти 

викладання курсів «Культурологія» та «Релігієзнавство») // Гуманітарні науки в 
сучасному негуманітарному внз: М-ли міжнарод. наук.-прак. конф. – Чернівці, 2008. – 
С.63-64. [Електронний ресурс] 
http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/OkultyzmChikar.pdf 

 
Сакралізація людини в постренесансній культурі // Сакральные феномены: вчера и 

сегодня: тез. докл. и сообщ. международ. науч. конф. по религиоведению. – Краков-
Закопане, 30 ноября-5 декабря 2009 г. – Краков, 2009. – С.18–20.[Електронний ресурс] 
http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/SakLChikar.pdf 

 
Сотеріологічна концепція патристів у контексті пізньоеліністичної думки // 

Традиція і культура. Людина і Всесвіт. Всеєдність буття: М-ли міжнарод. наук. конф. (18–
19 грудня 2009 р.). – К., 2009. – Ч.2. – С. 11–12.[Електронний ресурс] 
http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/SoterChikar.pdf 

 
Антропоцентризм як основа сучасної культури та проблеми міжособистісного 

спілкування // Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження 
нації: М-ли ІІІ Всеукр. міжконфесійної християнської наук.-практ. конф. – Кам’янець-
Подільський, 2010. – С. 291–296.[Електронний ресурс] 
http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/AntopozenChikar.pdf 

 
Перспектива оновлення філософії як способу осягнення повноти людського буття // 

Філософія і наука за умов формування інформаційного суспільства: морально-етичні та 
світоглядні проблеми: Тези Всеукр. наук. конф. «ХХІІ Читання, присвячені пам яті 
засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К. Твардовського», 9-11 лютого 
2010 року. – Львів: Вид-во нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2010. – С.48–
50.[Електронний ресурс] http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/PerspeChikar.pdf 

 
Гностицизм як форманта єретичного світогляду // Формування основ християнської 

моралі в процесі духовного відродження нації: IV Всеукр. міжконфесійна християнська 
наук.-прак. конф., 13–14 січня: Зб. ст. – Кам’янець-Подільський, 2011. – С. 99–
106.[Електронний ресурс] 
http://www.religstud.chnu.edu.ua/res//religstud/GnostiFormChikar.pdf 

 
Жанровые новации драматических произведений Горького в оценке критики  

начала ХХ века // Литература в контексте современности: Сб. м-лов VI Международной 
научно-методической конференции (Челябинск, 13-14 декабря 2012 г.). – Челябинск: ООО 
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