
 

Додаток 2 

Кафедра культурології, релігієзнавства та теології                
 

 

Заліковий рік: 2018 р.                               Чисельність співробітників кафедри – 18 
 

№ 

п/п  Бібліографічний перелік публікацій  

та гіперпосилань на публікацію 

Кількість 

сторінок / 
друкованих 

аркушів  

До якої 

теми 

від-

носиться 

публікац

ія 

(кафедра

льна, №  

д/б,госп

договірн

ої) 

1 Монографії   

1.1 Закордонні монографії   

1.2 Монографії вітчизняні   

1.2.

1 

Балух В. Бродецький О.Є.Возний І.П.Горохолінська І. Лагодич М. 

Марусяк М. Шкрібляк М. Щербань М. Аксіосфера освіти: історичні тенденції 

та пріоритети сьогодення: колективна монографія / за ред. члена-1,кореспондента 

НАПН України В.О. Балуха. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. 

Ю. Федьковича, 2018. –219 с.  

https://drive.google.com/file/d/15LQoebG_mP3lnuFz5NukNTHd3iRFxG8b/view 

219 сторінки / 

9,2др. арк.  

кафедра

льна 

1.2.

2 

Чікарькова М. Сучасна культура: проблеми аксіології і термінології: 

Монографія. ‒ Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. ‒ 240 с. 

https://drive.google.com/file/d/17pZX9bBuIkZCs_yeyfknkihcuKqYELJS/view 

13,95 др. арк. кафедра

льна 

1.3 Підручники   

1.3.

1 

Чікарькова М.Ю., Абрамович С.Д. Культурологія: підручник. – Чернівці: Рута, 

2018. – Видання 3-тє. ‒ 480 с. 

https://drive.google.com/file/d/163-622DKK3VjP8-ulMc52AwG0P96cv93/view 

26,3 др. арк. кафедра

льна 

1.3.

2 

Чікарькова М.Ю., Абрамович С.Д. Культурологія: підручник. – К. : Кондор, 

2018. – Видання 4-те. ‒ 452 с. 

https://drive.google.com/file/d/1sx1Rff4loZDakEsdOXUk3-j_aBEapPRw/view 

26, 27 др. арк кафедра

льна 

1.4 Навчальніпосібники   

1.4.

1 

Балух В. О., Коцур В. П. Православна еліта України XVI –XVII ст. (100 

постатей): Словник. – Чернівці: Черн. нац. ун-т. 2018 – 336 с.   

https://drive.google.com/file/d/1ovmdMWYPokOrl-ofDV-gNdbXAbGxvYt_/view 

18,3 др.арк. кафедра

льна 

1.4.

2 

Балух В. О., Коцур В. П. Руська унійна (Греко-Католицька) церква кінця XVI – 

початку ХІХ ст. у постатях: Словник. – Чернівці: Черн. нац. ун-т. 2018 – 280 с.   

https://drive.google.com/file/d/1soArz6zg0VNcikJPU_tfZPkrezkxkIZ2/view 

15,3 др. арк. кафедра

льна 

1.5 Методичні роботи   

2.  Публікації у фахових закордонних журналах   

2.1. Рейтингові закордонні (що входять до науково-метричних баз данихScopus, 

Webofscience (WoS), IndexCopernicus) 

Вказати посилання на публікацію на сайті журнала, а також базу даних з 

відповідним  імпакт-фактором журналу та індексом SNIP видання 

(SourceNormalizedImpact РerPaper) 

Джерело: https://www.journalmetrics.com/ 

  

2.1.

1 

 

Возный И.П. Черная металлургия и металлообработка на территории 

междуречья Верхнего Прута и Среднего Днестра в Х – ХІІІвв. // Stratumplus. 

Культурная антропология. Археология. – Кишинев: Университет «Высшая 

антропологическая школа». – 2017. – № 6. – С. 251-274. 

https://www.scopus.com/sourceid/21100373631?origin=resultslist   

SNIP=0.451 
https://drive.google.com/file/d/1BXuseN_vTOgmTByOx5g_6XD9Ft17xB7X/view 

26 / 1,1 др. арк кафедра

льна 

2.1.

2 

Чікарькова М. Особистість і духовна позиція о. Г. Костельника в історико-

культурологічному ракурсі // Русин. ‒ 2018. ‒ № 3 (53). ‒ С. 328-347. 

19 сторінок / 

0,8 др. арк. 

кафедра

льна 

https://drive.google.com/file/d/15LQoebG_mP3lnuFz5NukNTHd3iRFxG8b/view
https://drive.google.com/file/d/17pZX9bBuIkZCs_yeyfknkihcuKqYELJS/view
https://drive.google.com/file/d/163-622DKK3VjP8-ulMc52AwG0P96cv93/view
https://drive.google.com/file/d/1sx1Rff4loZDakEsdOXUk3-j_aBEapPRw/view
https://drive.google.com/file/d/1ovmdMWYPokOrl-ofDV-gNdbXAbGxvYt_/view
https://drive.google.com/file/d/1soArz6zg0VNcikJPU_tfZPkrezkxkIZ2/view
https://www.journalmetrics.com/
https://www.scopus.com/sourceid/21100373631?origin=resultslist
https://drive.google.com/file/d/1BXuseN_vTOgmTByOx5g_6XD9Ft17xB7X/view


https://www.scopus.com/sourceid/21100199115 SNIP=0.934 

https://drive.google.com/file/d/1_Ns0qRSZSB9Wr3wgK_ntq3IOp28CbuYN/view 

2.2 Інші закордонні (не рейтингові)   

2.2.

1 

Горохолинская И.В. Современная культура: ценностная идентичность человека 

в условиях постсекулярности// Власть и Общество (Теория, История, Практика). 

– 2018. – № 1 (45). –  Т І. – Тбилиси, Грузия. – С. 100-109 

https://drive.google.com/file/d/1uksZQjhUcCkhJWsK5H7GSJG2m16a-6qB/view 

9 сторінок / 

0,37 др. арк. 

кафедра

льна 

2.2.

2 

Чікарькова М. Проблема наукової об’єктивності у сучасних західних 

дослідженнях // Innovative solutions in modern science. ‒ 2018. ‒ № 3 (22). ‒ P. 157-

169. 

http://naukajournal.org/index.php/ISMSD/article/view/1541 

12 сторінок / 

0,5 др. арк. 

кафедра

льна 

2.2.

3 

Чікарькова М. Сучасна культура і віртуальна реальність // Innovative solutions in 

modern science. ‒ 2018. ‒ № 4 (23). ‒ P. 175-194. 

http://naukajournal.org/index.php/ISMSD/article/view/1581 

19 сторінок / 

0,5др. арк. 

кафедра

льна 

2.2.

4 

Чікарькова М. Религиозное образование и границы легитимности «Иного» // 

Religion in the context of globalization: Legal aspects of the functioning of religious 

organizations. ‒ Krakow: NOMOS, 2017. ‒ P. 167-171. 

https://drive.google.com/file/d/10O7hGi-pWXq86_qGln2OEBvITgxx5etL/view 

4 сторінки/ 0,1 

др. арк. 

кафедра

льна 

3.  Публікації у українських виданнях:   

3.1. Рейтингові вітчизняні видання (що входять до науково-метричних баз даних 

Scopus, Web of science (WoS), Index Copernicus) 

Вказати посилання на публікацію на сайті журнала, а також базу даних з 

відповідним  імпакт-фактором журналу та індексом SNIP видання (Source 

Normalized Impact РerPaper) 

Джерело: https://www.journalmetrics.com/ 

  

3.1.

1 

Балух В. Мовна проблема в освітній сфері України Релігія та соціум. 

Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2018. 

- № 29-30 (1-2) – С.105-112. ICV (Copernicus) =ICV 2016 – 46.92 

https://drive.google.com/file/d/1IXwVeL4T7fheVX1aZJxbRfGXb_q5Usto/view 

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=43817 

7 сторінок / 0,7 

др. арк. 

кафедра

льна 

3.1.

2 

Бродецький О.Є. Антропологічно-ціннісні конотації етичних ідей 

Середньовіччя: актуальні виміри інтерпретації // Релігія та соціум. Міжнародний 

часопис. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2017. - №3-4 (27-

28). – 280 с. – С.72-78. ICV (Copernicus) =ICV 2016 – 46.92 

https://drive.google.com/file/d/1W_yFkdfNZBzBgl7xf1mhNXN8vYUHLwcx/view 

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=43817 

7 сторінок / 0,6 

др.арк. 

 

 

кафедра

льна 

3.1.

3 

Hutkovska І. The concept of culturein Clifford Geertz’sinterpretation // Релігія та 

Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – № 3-4 

(27-28). – С 20-24ICV (Copernicus) =ICV 2016 – 46.92 

https://drive.google.com/file/d/1h4d2zB3iijusmiL5Zu663ogi-c_7Iwg4/view 

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=43817 

4 сторінки / 0,4 

др. арк. 

кафедра

льна 

3.1.

4 

Гунько В. М. Соціально значущі проблеми в протестантській інтерпретації: 

актуальність релігієзнавчого осмислення // Релігія та соціум. Міжнародний 

часопис. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2018. - № 29-30 (1-

2) – С.180-186.ICV (Copernicus) =ICV 2016 – 46.92 

https://drive.google.com/file/d/1WcKLzmZldvIQvt58OFoYi0CkfisP6C4g/view 

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=43817 

6 сторінок / 0,6 

др. арк. 

кафедра

льна 

3.1.

5 

Возний І.П. Синкретизм духовної культури населення Буковини ХІІ – першої 

половини ХІІІ ст. // Релігія і Соціум. – 2017 – № 3-4(27-28). – С.64–72. ICV 

(Copernicus) =   ICV 2016 – 46.92 
https://drive.google.com/file/d/1APHuZPWe-EE_QHL_e0y-YHgcJAwWbBZ4/view 

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=43817 

9 / 0,8 др. арк кафедра

льна 

3.1.

6 

Мизак Н. Українська греко-католицька церква і збройне підпілля ОУН у 

боротьбі за Українську самостійну соборну державу (на матеріалах 

Тернопільської обл.) // Релігія та соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: 

Чернівецький національний університет, 2018. - № 29-30 (1-2) – С.39-49. ICV 

(Copernicus) =ICV 2016 – 46.92 
https://drive.google.com/file/d/1aYsjihMvprK-auOId1NCAqf4CqKISjs2/view 

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=43817 

10 сторінок / 1 

др. арк. 

кафедра

льна 

3.1.

7 

Панцир А. Онтологічна специфіка вчення Церкви Ісуса Христа Святих Останніх 

Днів // Релігія та соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький 

національний університет, 2018. - № 29-30 (1-2) – С.232-239 ICV (Copernicus) 

=ICV 2016 – 46.92 

7 сторінок / 0,7 

др. арк. 

кафедра

льна 

https://www.scopus.com/sourceid/21100199115
https://drive.google.com/file/d/1_Ns0qRSZSB9Wr3wgK_ntq3IOp28CbuYN/view
https://drive.google.com/file/d/1uksZQjhUcCkhJWsK5H7GSJG2m16a-6qB/view
https://drive.google.com/file/d/10O7hGi-pWXq86_qGln2OEBvITgxx5etL/view
https://drive.google.com/file/d/1IXwVeL4T7fheVX1aZJxbRfGXb_q5Usto/view
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=43817
https://drive.google.com/file/d/1W_yFkdfNZBzBgl7xf1mhNXN8vYUHLwcx/view
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=43817
https://drive.google.com/file/d/1h4d2zB3iijusmiL5Zu663ogi-c_7Iwg4/view
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=43817
https://drive.google.com/file/d/1WcKLzmZldvIQvt58OFoYi0CkfisP6C4g/view
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=43817
https://drive.google.com/file/d/1APHuZPWe-EE_QHL_e0y-YHgcJAwWbBZ4/view
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=43817%20
https://drive.google.com/file/d/1aYsjihMvprK-auOId1NCAqf4CqKISjs2/view
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=43817


https://drive.google.com/file/d/1zoombhClyx4CFOgVRX6c8inFQ1ns4ic1/view 

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=43817 

3.1.

8 

Панцир А. Порівняльний аналіз онтологічних доктрин мормонів та Свідків 

Єгови // Релігія та соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький 

національний університет, 2017. - № 27-28 (3-4) – С. 166-176 ICV (Copernicus) 

=ICV 2016 – 46.92 
https://drive.google.com/file/d/1-e-m6Jy06UgxaBl6TUuO8quA9mrijo5C/view 

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=43817 

10 сторінок / 1 

др. арк. 

кафедра

льна 

3.1.

9 

Горохолінська І. Постсекулярні пошуки Бога: художні алюзії теодицеї (за 

твором Вільяма Пола Янга «Хижа») // Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – 

Чернівці: Чернівецький нац. унт, 2017. – № 3-4 (27-28). – С. 123-128 ICV 

(Copernicus) =ICV 2016 – 46.92 
https://drive.google.com/file/d/1WGxWWZMzhaYKO2hKRrRn99ldmRI1e2W9/view

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=43817 

5 сторінок / 0,5 

др. арк. 

кафедра

льна 

3.2 Українські академічні видання   

3.2.

1 

Чікарькова М. Постаті античної історії в українській та російській поезії кінця 

ХІХ-початку ХХ ст. // Науковий вісник міжнародного гуманітарного 

університету. ‒ Серія: Філологія. ‒ 2018. ‒ Вип. 33. ‒ Т. 1. ‒ С. 144-147. 

http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v33/part_1/41.pdf 

3 сторінки / 

0,6 др. арк 

 

 

кафедра

льна 

3.2.

2 

Чікарькова М. Комп’ютерні ігри у соціокультурному дискурсі //  Вісник 

Маріупольського держ. ун-ту.  – Сер.: Філософія, культурологія, соціологія. – 

2018. – Вип. 15. ‒ С. 87-95. 

https://drive.google.com/file/d/1IKgoBS4y2Lw6ypUuFlB7Nq-EGLW7sRin/view 

8 сторінок / 

0,7 др. арк. 

кафедра

льна 

3.2.

3 

Чікарькова М. Образ Музи в українській поезії кінця ХІХ-поч. ХХ ст. 

// Актуальні питання гуманітарних наук: міжвуз. зб. наук. пр. молодих вчених 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 

Дрогобич: ВД «Гельветика», 2018. – Вип. 20. – Т. 3. – С. 84-87. 

https://drive.google.com/file/d/1IwDC0U56nL-cORO0MxfV1kbKqshDBDl5/view 

3 сторінки / 

0,4 др. арк. 

кафедра

льна 

3.2.

4 

Горохолінська І. Після секуляризації: візії трансформації європейських 

цінностей (за ідеями Івана Павла ІІ) // Практична філософія: Науковий журнал. 

Випуск 1/2018. – К.: Центр практичної філософії, ПАРАПАН, 2018. – С. 123-128. 

https://drive.google.com/file/d/1dyTXFQJrigjp7KUMwpohkYtJ8c-DJ9K-/view 

5 сторінок / 0,2 

др. арк. 

кафедра

льна 

3.2.

5 

Горохолінська І. Діалог етичних дискурсів у контексті ціннісних тенденцій 

постсекулярності // Практична філософія: Науковий журнал. Випуск 3/2018. – К.: 

Центр практичної філософії, ПАРАПАН, 2018. – С. 92-97. 

https://drive.google.com/file/d/1nqFylaazXXif97AspCKisT6shT5f-G0m/view 

5 сторінок / 0,2 

др.арк. 

кафедра

льна 

3.2.

6 

Гутковська І. В. Символіка чотирьох євангелістів у витлумаченні 

ранньохристиянських мислителів // Богословський вісник. Науковий журнал. – 

№ 16 – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – С.34-45. 

https://drive.google.com/file/d/13jS_fnpdMP3ZZoacFBthJJtnUXgaRCwh/view 

11 сторінок / 

0,3 др.арк. 

кафедра

льна 

3.3 Інші українські фахові видання   

3.3.

1 

Возний І., Чебан. Гладіаторські бої як видовище: від ритуально-символічних до 

соціально-політичних смислів // Науковий вісник Чернівецького університету 

імені Юрія Федьковича. Серія Філософія. Вип. 791. – Чернівці: Чернівецький 

нац.. ун-т, 2017. – С. 111–120 

https://drive.google.com/file/d/1yXXQaviMjtJnakNouAyk-pO5PsVrCEsf/view 

10 / 0,6 др. арк кафедра

льна 

3.3.

2 

Возний І., Синчук К. Особливості готичного архітектурного канону // Науковий 

вісник Чернівецького університету імені Юрія Федьковича. Серія Філософія. 

Вип. 780. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2017. – С. 114–119. 

https://drive.google.com/file/d/19C9eI1mRZySNKwXZe9-U8WEd-

MBGCKiP/view 

8 / 0,6 др. арк кафедра

льна 

3.3.

3 

Горохолінська І. Трансформація еклезіально-ціннісної свідомості сучасних 

християнських спільнот: діалектика секуляризації і фундаменталізації // 

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування 

України. Серія «Гуманітарні студії» / ред. кол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред.) та 

ін. – К.: НУБіП України, 2018. – Вип. 280. – C. 140-147 

https://drive.google.com/file/d/1LIfI7c8g62vQhx54IuRJasif7udBcD04/view 

7 сторінок / 0,3 

др. арк. 

кафедра

льна 

3.3.

4 

Марчук О.Т. Здоров’я розуму: cхіднопатристичний концепт структурно-

функціональних особливостей / О.Т. Марчук // Філософія і політологія в 

контексті сучасної культури. Науковий журнал / гол. ред. О.С. Токовенко. – 

Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет імені Олеся 

Гончара, – 2016. – Вип . 3 (12). – С. 134–143.http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF

9 сторінок 

0,5 др.арк 

кафедра

льна 

https://drive.google.com/file/d/1zoombhClyx4CFOgVRX6c8inFQ1ns4ic1/view
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=43817
https://drive.google.com/file/d/1-e-m6Jy06UgxaBl6TUuO8quA9mrijo5C/view
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=43817
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=43817
http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v33/part_1/41.pdf
https://drive.google.com/file/d/1IKgoBS4y2Lw6ypUuFlB7Nq-EGLW7sRin/view
https://drive.google.com/file/d/1IwDC0U56nL-cORO0MxfV1kbKqshDBDl5/view
https://drive.google.com/file/d/1dyTXFQJrigjp7KUMwpohkYtJ8c-DJ9K-/view
https://drive.google.com/file/d/1nqFylaazXXif97AspCKisT6shT5f-G0m/view
https://drive.google.com/file/d/13jS_fnpdMP3ZZoacFBthJJtnUXgaRCwh/view
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3.3.

5 

Марчук О.Т. Феномени задоволення та страждання в ідейній системі 

антропології здоров’я східної патристики (Частина I) / О.Т. Марчук // Гілея : 

науковий вісник : збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ПП 

“Видавництво “Гілея”, 2016. – Вип . 110 (7). – С. 245–249. http://www.irbis-

nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF

=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FIL

A=&2_S21STR=gileya_2016_110_62 

 

5 сторінок 

0,3 др.арк. 

 

кафедра

льна 
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6 

Марчук О.Т. Феномени задоволення та страждання в ідейній системі 

антропології здоров’я східної патристики (Частина ІІ) / О.Т. Марчук // Гілея : 

науковий вісник : збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ПП 

“Видавництво “Гілея”, 2016. – Вип . 111 (8). – С. 200–204.http://www.irbis-

nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF

=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FIL

A=&2_S21STR=gileya_2016_111_53 

 

4 сторінки 

0,2 др.арк. 

 

кафедра

льна 

3.4 Статті у збірниках наукових праць та інших журналах   

3.4.

1 

Мизак Н., Яремчук А. Парафіяльно - церковнігромади УГКЦ на Буковині. 

Бояни. ПарафіяРіздваПресвятоїДівиМаріїї //Нестор Мизак, Андрій Яремчук. 

Буковинський журнал. – Чернівці, 2018. – 2(109). –С.238-255. 

https://drive.google.com/file/d/1RPDLnq_sroCCx0XuLAv7fs8L0Jz7Xt99/view 

 17 сторінок /  

1,1 др.арк. 

кафедра

льна 

3.4.

2 

Мизак Н., Яремчук А. Парафіяльно - церковнігромади УГКЦ на Буковині. 

БросківціСтарі - Сторожинець - Вашківці- Вижниця // Нестор Мизак, Андрій 

Яремчук. Буковинський журнал. –Чернівці, 2018. –2(108). –С.268. –275. 

https://drive.google.com/file/d/11IGbDheluDpctezhtMT_G9HUvzqT199C/view 

7 сторінок / 0,5 

др.арк. 

кафедра

льна 

3.4.

3 

Возний І.П. Міжнародні торгові зв’язки населення Північної Буковини в ХІІ – 

першій половині ХІІІ ст. // Возвягль – Звягель – Новоград-Волинський у 

часовому зрізі тисячоліть. – Харків: Майдан; Київ: Стародавній світ, 2017. – С. 

72–83. 0,9 

https://drive.google.com/file/d/1shV_KbOIF2m3BxONd16gpMbPxd2w5_Sx/view 

22 / 0,9 др. арк кафедра

льна 

3.4.

4 

Возний І., Федорук А. «Земля Шепинська» в контексті адміністративно-

урядницької політики князя Володислава Опольського у 1374-1377 рр. // Вісник 

центру буковинознавства. Збірник наукових праць науково-дослвідного Центру 

буковинознавства Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича. – Чернівці: Технодрук, 2017. – Т. 1. – С. 21-30. 

https://drive.google.com/file/d/1tZjAHy6BjxgPHx5G1X7uk6V01bREZ72k/view 

10 / 0,6 др. 

арк.. 

кафедра

льна 

3.4.

5 

Шкрібляк М. Вивчення української духовності як аксіологічна платформа 

освіти та виховання: стан і перспективи // Вчені-горяни – гірській школі. – Косів: 

Писаний камінь, 2018. – С. 63-75.  

https://drive.google.com/file/d/1DV4cfhqOZ3RpwrHOiXsGxfRMet-BZDq5/view 

12 сторінок // 

1,3 др. арк. 

кафедра

льна 

3.4.

6. 

Балух В. Освіта і шкільництво ранньомодерної України як інтегральна частина 

європейського духовного простору  // Аксіосфера освіти: історичні тенденції та 

пріоритети сьогодення: колективна монографія / за ред. члена-1,кореспондента 

НАПН України В.О. Балуха. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. 

Федьковича, 2018. - С. 36-60. 

https://drive.google.com/file/d/1RTyOhCyuib6M_6yqOn6s9hR6j44zSIjF/view 

24 сторінки / 

1,3др. арк.  

кафедра

льна 

3.4.

7 

Балух В. Освіта – основа розвитку особистості, нації і держави // Аксіосфера 

освіти: історичні тенденції та пріоритети сьогодення: колективна монографія / за 

ред. члена-кореспондента НАПН України В.О. Балуха. - Чернівці: Чернівецький 

нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2018. - С. 114-127 

https://drive.google.com/file/d/1zf8S42eHtx28Nb15x1T0p4Sz_zHu2EeW/view 

13 сторінок / 

0,7 др. арк. 

кафедра

льна 

3.4.

8 

Балух В. Мовна політика держави в освітній сфері сучасної України // 

Аксіосфера освіти: історичні тенденції та пріоритети сьогодення: колективна 

монографія / за ред. члена-кореспондента НАПН України В.О. Балуха. - 

Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2018. - С. 147-159. 

https://drive.google.com/file/d/1soArz6zg0VNcikJPU_tfZPkrezkxkIZ2/view 

12 сторінок / 

0,7 др. арк. 

кафедра

льна 

3.4.

9 

Бродецький О.Є.Мовна ідентичність культурного простору Сходу та Півдня 

України і шляхи подолання наслідків російщення //Аксіосфера освіти: історичні 

тенденції та пріоритети сьогодення: колективна монографія / за ред. члена-

кореспондента НАПН України В.О. Балуха. – Чернівці: Чернівецький 

національний ун-т імені Юрія Федьковича, 2018. – 220 с. – 160-168. 

9 сторінок / 0,5 

др.арк. 
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.%20http:/www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=filipol_2016_3_20
.%20http:/www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=filipol_2016_3_20
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=gileya_2016_110_62
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=gileya_2016_110_62
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=gileya_2016_110_62
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=gileya_2016_110_62
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=gileya_2016_110_62
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https://drive.google.com/file/d/1aDG0lXyS7uimbDqNc4WkSvTNAR3ZwbBQ/view 

3.4.

10 

Бродецький О.Є. Діалектика конкретно-історичного та історіософського 

аспектів у змісті релігієзнавчої освіти // Аксіосфера освіти: історичні тенденції та 

пріоритети сьогодення: колективна монографія / за ред. члена-кореспондента 

НАПН України В.О. Балуха. – Чернівці: Чернівецький національний ун-т імені 

Юрія Федьковича, 2018. – 220 с. – 204-211. 

https://drive.google.com/file/d/1cAMzxj8w0vbgh8xxnETjAF-sfqF8yo3i/view 

8 сторінок / 

0,4 др.арк 

 

 

 

кафедра

льна 

3.4.

11 

Горохолінська І. Основні моделі функціонування релігійної освіти у Європі: 

соціально-політичний та аксіологічний аспекти // Аксіосфера освіти: історичні 

тенденції та пріоритети сьогодення : колект. монографія / за наук. ред. член-кор. 

НАПН України В.О. Балуха. – Чернівці :Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 179-

187. 

https://drive.google.com/file/d/1XG6yBi2FinbMH5W9jHJgfeC66B-Bz_A4/view 

8 сторінок / 0,4 

др. арк. 

кафедра

льна 
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12 

Бродецький О., Горохолінська І. Соціальна значущість філософсько-

релігієзнавчої та культурологічної освіти в Україні в умовах суспільних та 

ціннісних змін. // Аксіосфера освіти: історичні тенденції та пріоритети 

сьогодення : колект. монографія / за наук. ред. член-кор. НАПН України В.О. 

Балуха. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 187-197 

https://drive.google.com/file/d/1AJ1p4lxqZaHPptf1VJNCbAViHMtzq5NQ/view 

10 сторінок / 

0,5 др.арк. 

кафедра

льна 

3.4.

13 

Лагодич М. Релігійна освіта в сучасній Україні: стан, тенденції та виклики // 

Аксіосфера освіти: історичні тенденції та пріоритети сьогодення : колект. 

монографія / за наук. ред. член-кор. НАПН України В.О. Балуха. – Чернівці : 

Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 197-203 

https://drive.google.com/file/d/1Rwss8kbx2Yxrr3DIKDztqn95YPNPhGsv/view 

6 сторінок / 0,3 

др. арк. 

кафедра

льна 
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14 

Марусяк М. Греко-православний теологічний факультет як осередок 

богословської освіти в Центрально-Східній Європі: історична ретроспектива // 

Аксіосфера освіти: історичні тенденції та пріоритети сьогодення: колективна 

монографія / за ред. члена-кореспондента НАПН України В.О. Балуха. - 

Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2018. - С. 78-113. 

https://drive.google.com/file/d/1zAdr6ywQWq3xmXQs5YtAqlq7RPW0bv1J/view 

35 сторінок / 

1,9 др. арк. 

кафедра

льна 
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15 

Возний І.П. Еволюція освіти на теренах Північної Буковини у ХІІ – першій 

половині ХІІІ ст. // Аксіосфера освіти: історичні тенденції та пріоритети 

сьогодення: колективна монографія. – Чернівці: Чернівецький національний 

університет імені Юрія Федьковича, 2018. – С. 20–35. 

https://drive.google.com/file/d/1kpvKRKCzNYZUdUhzziRI5-QtGuf3lmzC/view 

16 / 0,8 др. арк кафедра

льна 

3.4.

16 

Шкрібляк М. Національний характер релігієзнавчих студій в Україні періоду 

Просвітництва // Аксіосфера освіти: історичні тенденції та пріоритети 

сьогодення: колективна монографія / за ред. члена-кореспондента НАПН 

України В.О. Балуха. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 

2018. - С. 61-77. 

https://drive.google.com/file/d/1wMKrrsxvw2RlcuXGqIfQECa2G60fssbT/view 

8 сторінок / 0,4 

др. арк. 

кафедра

льна 

3.4.

17 

Шкрібляк М. Повернення до християноцентризму як основа сучасної 

національної освіти та виховання в Україні  // Аксіосфера освіти: історичні 

тенденції та пріоритети сьогодення: колективна монографія / за ред. члена-

кореспондента НАПН України В.О. Балуха. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т 

ім. Ю. Федьковича, 2018. – С. 128-146. 

https://drive.google.com/file/d/1I0QdiapsGVMwIGIisnwt-d4yN2vONeN0/view 

18 сторінок / 1 

др. арк. 

кафедра

льна 

3.4.

18 
Щербань М. Інтеграція богословської освіти у освітянський простір сучасної 

України: історіософська рефлексія // Аксіосфера освіти: історичні тенденції та 

пріоритети сьогодення: колективна монографія / за ред. члена-кореспондента 

НАПН України В.О. Балуха. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. 

Федьковича, 2018. - С. 212-219. 

https://drive.google.com/file/d/18Uls0vxNnqle_i5XAqLOPhc5xRiMUHSt/view 

7 сторінок / 0,4 

др. арк. 

кафедра

льна 

4.  Матеріали конференцій   

4.1. Закордонні 
Вказати ті що входять до наукометричних баз даних Scopus, Webofscience, 

IndexCopernicus 

  

4.1.

1 

Гутковська І. Феномен етнокультурної ідентичності: на межі регіонального та 

універсального // International research and practice сonference «Modern methods. 

Innovations and operational experience in the field of social scernces»: Conference 

proceedings. October 20-21.2017/Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing” – P. 159-

162 

https://drive.google.com/file/d/1KeRuhfsPoqGqLpwXs5S19DFzhM-86hrH/view 

3 сторінки / 0,1 

др. арк. 

кафедра

льна 

4.1. Марчук О.Т. Задоволення, печаль, страх: ознаки здоров’я в смисловій 3 сторінки / кафедра

https://drive.google.com/file/d/1aDG0lXyS7uimbDqNc4WkSvTNAR3ZwbBQ/view
https://drive.google.com/file/d/1XG6yBi2FinbMH5W9jHJgfeC66B-Bz_A4/view
https://drive.google.com/file/d/1AJ1p4lxqZaHPptf1VJNCbAViHMtzq5NQ/view
https://drive.google.com/file/d/1Rwss8kbx2Yxrr3DIKDztqn95YPNPhGsv/view
https://drive.google.com/file/d/1zAdr6ywQWq3xmXQs5YtAqlq7RPW0bv1J/view
https://drive.google.com/file/d/1kpvKRKCzNYZUdUhzziRI5-QtGuf3lmzC/view
https://drive.google.com/file/d/1wMKrrsxvw2RlcuXGqIfQECa2G60fssbT/view
https://drive.google.com/file/d/1I0QdiapsGVMwIGIisnwt-d4yN2vONeN0/view
https://drive.google.com/file/d/18Uls0vxNnqle_i5XAqLOPhc5xRiMUHSt/view
https://drive.google.com/file/d/1KeRuhfsPoqGqLpwXs5S19DFzhM-86hrH/view


2 інтерпретації мислителів східної патристики / О.Т. Марчук // International 

Scientific-Practical Conference Actual questions and Problems of development of 

Social Sciences : Conference Proceedings, June 28-30, 2016. – Kielce : Holy Cross 

University, 2016. – P. 39–42. 

https://drive.google.com/file/d/16O9NIs8LJSUbG4cpmlfBICvL_QRiKni-/view 

0,1 др.арк. льна 

4.1.

3 

Чікарькова М. Библейский генезис понятия «архетип» // Practical applications of 

Research Findingsin Europeand Worlwide: Proceedingsof XXI International Scientific 

Conference (USA, Morrisville, June 1st, 2018). ‒ P. 115-118. 

https://drive.google.com/file/d/1FC-pNGbmdVwtH1hGMvEOS10O3xwll27O/view 

3 сторінки/ 

0,2 др. арк. 

кафедра

льна 

4.2 Міжнародні українські  
Вказати ті що входять до наукометричних баз даних Scopus, Webofscience, 
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4.2.

1 

Балух В. Чернівецький університет як фактор процвітання міста // Місто як 

простір формування і реалізації соціального капіталу: українські та польські візії: 

матеріали Міжнародної науково-практичної відео-конференції 20-21 квітня 2018 

р. / за заг.ред. проф. Докаша В.І. – Чернівці: Чернівецький національний 

університет, 2018. – 376 с. – С.248-252 

https://drive.google.com/file/d/19G6fx1qrmwyPnF5VmnTSfs5vgJARoBg3/view 

4 сторінки / 0,2 

др. арк. 

кафедра

льна 

4.2.

2 

Бродецький О.Є. Конфуціанські смислові домінанти в тенденціях 

соціокультурного розвитку сучасного Китаю // Суспільство, держава і церква у 

спектрі міждисциплінарних досліджень: збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. 

Конференції (Хмельницький, 1-2 червня 2018 р.) / за ред. Заславської О.О., 

Мудракова В.В., Ювсечка Я.В. – Хмельницький, 2018. – 160 с. – С.12-13. 

https://drive.google.com/file/d/1Zsg3N5b2P6MkNljoVTXP7f02ePJ_wYXJ/view 

2 сторінки / 

0,1 др.арк. 

 

  

кафедра

льна 

4.2.

3 

Бродецький О.Є. Мовна ідентичність соціокультурного простору міст Сходу 

України // Місто як простір формування і реалізації соціального капіталу: 

українські та польські візії: матеріали Міжнародної науково-практичної відео-

конференції 20-21 квітня 2018 р. / за заг.ред. проф. Докаша В.І. – Чернівці: 

Чернівецький національний університет, 2018. – 376 с. – С.45-53. 

https://drive.google.com/file/d/1yIApDCLIZlmGIygmDne2OxDeb0TLTKV7/view 

9 сторінок / 

0,5 др.арк. 

 

 

 

кафедра

льна 

4.2.

4 
Горохолінська І.В. Релігійна ідентичність міст західної Європи: 

секуляризація та десекуляризація як фактори сучасної релігійності // 

Матеріали Міжнародної конференції «Місто як простір формування і 

реалізації соціального капіталу: українські та польські візії». 20-21 квітня 

2018 р. – Чернівці: ЧНУ, 2018. – C.104-107 
https://drive.google.com/file/d/1KmhnMLMCXCbTDkaoJKgyx606wwgdQVfD/vi

ew 

3 сторінки / 0,2 

др. арк. 

кафедра

льна 

4.2.

5 
Горохолінська І. В. Християнські церкви в умовах постсекулярності: між 

«оновленням» та фундаменталізацією// Суспільство, держава і церква у 

спектрі міждисциплінарних досліджень: зб. матеріалів Міжнародної 

науково-практичної конференції. – Хмельницький, 2018. – С. 23-25. 

https://drive.google.com/file/d/1YkZk1KpdyaqL_fytMgf2Q6eMfSsDYABR/vi

ew 

2 сторінки / 0,1 

др. арк. 

кафедра

льна 

4.2.

6 

Гунько В.М. Протестантська етика та її вплив на соціально-економічні 

трансформації // Місто як простір формування і реалізації соціального капіталу: 

українські та польські візії: матеріали Міжнародної науково-практичної відео-

конференції 20-21 квітня 2018 р. / за заг.ред. проф. Докаша В.І. – Чернівці: 

Чернівецький національний університет, 2018. – 376 с. – С.167-173. 

https://drive.google.com/file/d/1iJymgVoIyTSwFXWQSOywm3GDUFZYljRW/vi

ew 

7 сторінки / 

0,4 др.арк. 

 

 

кафедра

льна 

4.2.

7 

Гунько В.М. Koncepcja smart city jako wyznacznik podejmowania decyzjiz 

wiązanychzfunkcjo nowaniemi rozwojem miasta // Місто як простір формування і 

реалізації соціального капіталу: українські та польські візії: матеріали 

Міжнародної науково-практичної відео-конференції 20-21 квітня 2018 р. / за 

заг.ред. проф. Докаша В.І. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 

2018. – 376 с. – С.67-75   

https://drive.google.com/file/d/1d99kCzFd_kfh9s285D55xm12WOOxiur6/view 

8 сторінок/ 0,4 

др. арк. 

кафедра

льна 

4.2.

8 

Гутковська І. Місто і ярмарки: досвід взаємодії в соціокультурному середовищі 

// Місто як простір формування і реалізації соціального капіталу: українські та 

польські візії: матеріали Міжнародної науково-практичної відео-конференції 20-

21 квітня 2018 р. / за заг.ред. проф. Докаша В.І. – Чернівці: Чернівецький 

національний університет, 2018. – 376 с. – С.225-231 

https://drive.google.com/file/d/18k_56KqCdPXFNvMHj1l2cvLW27GyC2TC/view 

6 сторінок / 0,3 

др. арк. 

кафедра

льна 

https://drive.google.com/file/d/16O9NIs8LJSUbG4cpmlfBICvL_QRiKni-/view
https://drive.google.com/file/d/1FC-pNGbmdVwtH1hGMvEOS10O3xwll27O/view
https://drive.google.com/file/d/19G6fx1qrmwyPnF5VmnTSfs5vgJARoBg3/view
https://drive.google.com/file/d/1Zsg3N5b2P6MkNljoVTXP7f02ePJ_wYXJ/view
https://drive.google.com/file/d/1yIApDCLIZlmGIygmDne2OxDeb0TLTKV7/view
https://drive.google.com/file/d/1KmhnMLMCXCbTDkaoJKgyx606wwgdQVfD/view
https://drive.google.com/file/d/1KmhnMLMCXCbTDkaoJKgyx606wwgdQVfD/view
https://drive.google.com/file/d/1YkZk1KpdyaqL_fytMgf2Q6eMfSsDYABR/view
https://drive.google.com/file/d/1YkZk1KpdyaqL_fytMgf2Q6eMfSsDYABR/view
https://drive.google.com/file/d/1iJymgVoIyTSwFXWQSOywm3GDUFZYljRW/view
https://drive.google.com/file/d/1iJymgVoIyTSwFXWQSOywm3GDUFZYljRW/view
https://drive.google.com/file/d/1d99kCzFd_kfh9s285D55xm12WOOxiur6/view
https://drive.google.com/file/d/18k_56KqCdPXFNvMHj1l2cvLW27GyC2TC/view


4.2.

9 

Марчук О.Т. Концепція насолоди в антропології здоров’я східної патристики / 

О.Т. Марчук // Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського 

факультету – 2016», 20–21 квітня, 2016 р. : [матеріали доповідей та виступів] / 

редкол.: А.Є. Конверський [та ін.]. – К. : Видавничо-поліграфічний центр 

«Київський університет», 2016. – Ч.8. – С. 35–37. 

https://drive.google.com/file/d/1Sf_1nl6DkN9uKa_ldJFZ7_nQoxYdXbgJ/view 

3 сторінки 

0,1 др.арк. 

кафедра

льна 

4.2.

10 

Марчук О.Т. Ознаки здоров’я органів чуття : східнопатристичний підхід до 

осмислення / О.Т. Марчук // Філософська антропологія, психоаналіз та арт-

терапія: перспективність взаємодії: підхід філософської антропології як 

метаантропології : збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної 

конференції, 30–31 березня 2016 р. / За ред. Хамітова Н.В. – К. : Інтерсервіс, 

2016. – С. 200–202. 

https://drive.google.com/file/d/1-BculZzVPc0HP8HY2haKXKU-4m4B31D0/view 

2 сторінки 

0,1 др.арк 

кафедра

льна 

4.2.

11 

Марчук О.Т. «Πάθος»: структурно-функціональні аспекти осмислення здоров’я 

душі в антропології східної патристики / О.Т. Марчук // Антропологічні виміри 

філософських досліджень: матеріали 5-ої міжнародної наукової конференції, 

Дніпропетровськ, 14-15 квітня 2016 р. – Дніпропетровськ : ДНУЗТ, 2016. – С. 58–

60. 

https://drive.google.com/file/d/11UQZDrbZLm-S9ZVD3vYzoY_7T7Us24hh/view 

2 сторінки 

0,1 др.арк 

кафедра

льна 

4.2.

12 

Мизак Н., Яремчук А. УГКЦ і утвердження християнських принципів довіри та 

солідарності (на прикладах садгірського муніціпалітету)// Нестор Мизак, Андрій 

Яремчук. Міжнародна науково- практична відео-конференція: «Місто як простір 

формування і реалізації соціального капіталу: українські та польські візії» 20-21 

квітня 2018 року. –Чернівці: Чернівецький національний університет, 2018. – 

С.76-80 

https://drive.google.com/file/d/1EUtL8MhsACsJkjqtkydbqbOy2UyFc2ac/view 

4 сторінки / 0,2 

др. арк. 

кафедра

льна 

4.2.

13 

Чікарькова М. Об’єктивний та суб’єктивний чинники у науковому пізнанні // 

Дослідження із суспільних наук у 2018 році: М-ли ХV міжнарод. наук.-практ. 

конф. (Краматорськ, 16 лютого 2018 р.). ‒ Краматорськ, 2018. ‒ С. 91-93. 

 

2 сторінки 

0,25 др. арк. 

кафедра

льна 

4.2.

14 

Чікарькова М. Семіотичний вимір соціокультурного простору Чернівців // 

Місто як простір формування і реалізації соціального капіталу: українські та 

польські візії: М-лиміжнарод. наук.-практ. відеоконф. (20-21 квітня 2018 р.). – 

Чернівці, 2018. ‒ С. 178-181. 

https://drive.google.com/file/d/1KEqjiyIGuOzYso1AM8p9eJoB1aVGzO-c/view 

3 сторінки /  

0,25 др. арк. 

кафедра

льна 

4.2.

15 

Возний І.П. Агарна освіта та свята давніх українців // Історичні аспекти та 

сьогодення підготовки фахівців аграрної галузі: матеріали міжнародної наук.-

практ. конф. 15.05.2018 р. – Заліщики, 2018. – С. 28–34. 

https://drive.google.com/file/d/1UnMxJqwX9qiLC14WQMgGY6-

nfdOQSUqE/view 

6 / 0,4 др. арк кафедра

льна 

4.2.

16 

 

 

Шкрібляк М. Сорочинська М. Урбанізація та її вплив на розвиток сучасного 

релігійного життя. Місто як простір формування і реалізації соціального 

капіталу: українські та польські візії: М-лиміжнарод. наук.-практ. відеоконф. (20-

21 квітня 2018 р.). – Чернівці, 2018. ‒ С. 98-103 

https://drive.google.com/file/d/18Uls0vxNnqle_i5XAqLOPhc5xRiMUHSt/view 

5 сторінок / 

0,27 др. арк. 

кафедра

льна 

4.2.

17 

Шкрібляк М. Теоцентричність українського гуманізму // Суспільство, держава і 

церква у спектрі міждисциплінарних досліджень: збірник матеріалів Міжнар. 

наук.-практ. Конференції (Хмельницький, 1-2 червня 2018 р.) / за ред. 

Заславської О.О., Мудракова В.В., Ювсечка Я.В. – Хмельницький, 2018. – 160 с. 

– С.123-127. 

https://drive.google.com/file/d/1pqPPr6B5TaT5E5HBKfoaDyvdsB0fA6Md/view 

4 сторінки / 0,2 

др. арк. 

кафедра

льна 
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18 

Панцир А. Урбанізація та її вплив на діяльність Церкви Ісуса Христа Святих 

Останніх Днів // Місто як простір формування і реалізації соціального капіталу: 

українські та польські візії: матеріали Міжнародної науково-практичної відео-

конференції 20-21 квітня 2018 р. / за заг.ред. проф. Докаша В.І. – Чернівці: 

Чернівецький національний університет, 2018. – 376 с. – С.118-123 

https://drive.google.com/file/d/19NLSwdYrbVrpbLm3yb8eI5hOo_kf-rCw/view 

5 сторінок / 0,3 

др. арк. 

кафедра

льна 
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19 

Щербань М. Місце та роль Церкви у просвітницькій роботі серед жителів 

територіальних громад у справі духовно-морального оздоровлення та 

згуртування населення з метою прогресивних змін // Місто як простір 

формування і реалізації соціального капіталу: українські та польські візії: 

матіріалиМіжн. наук.-практ. відео-конф. 20-21 квітня 2018 р. / за заг. ред. проф. 

Докаша В.І. - Чернівці: Чернівецький ун-т, 2018, - С. 110-113. 

3 сторінки / 0,2 

др. арк. 

кафедра

льна 

https://drive.google.com/file/d/1Sf_1nl6DkN9uKa_ldJFZ7_nQoxYdXbgJ/view
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https://drive.google.com/file/d/11UQZDrbZLm-S9ZVD3vYzoY_7T7Us24hh/view
https://drive.google.com/file/d/1EUtL8MhsACsJkjqtkydbqbOy2UyFc2ac/view
https://drive.google.com/file/d/1KEqjiyIGuOzYso1AM8p9eJoB1aVGzO-c/view
https://drive.google.com/file/d/1UnMxJqwX9qiLC14WQMgGY6-nfdOQSUqE/view
https://drive.google.com/file/d/1UnMxJqwX9qiLC14WQMgGY6-nfdOQSUqE/view
https://drive.google.com/file/d/18Uls0vxNnqle_i5XAqLOPhc5xRiMUHSt/view
https://drive.google.com/file/d/1pqPPr6B5TaT5E5HBKfoaDyvdsB0fA6Md/view
https://drive.google.com/file/d/19NLSwdYrbVrpbLm3yb8eI5hOo_kf-rCw/view


https://drive.google.com/file/d/1lh9hhWYu_R8CVUlNeTiYxBU5_plU8Dag/view 

4.3 Всеукраїнські конференції   

4.3.

1 

Мизак Н. Підпільні матеріали в контексті III Надзвичайного Великого Збору 

ОУН з друкарні Крайового проводу ОУН «Поділля» імені Ярослава Старуха 

«Стяга», смт Товсте Заліщицького району Тернопільської області (1948-1951) // 

Нестор Мизак. Всеукраїнськанауково – практична конференція «Надзвичайний 

Великий Збір ОУН –державотворчий чин ВоюючоїУкраїни в 1940-х рр.». 

(Збірникматеріалів). 24 серпня 2018 р., село Золота Слобода Козівського району 

Тернопільськоїобласті. – С.53–59. 

https://drive.google.com/file/d/1mFygZmqmQlRcBCPJ7som0yikCI3HY_45/view 

6 сторінок / 0,3 

др. арк. 

кафедра

льна 

4.3.

2 

Чікарькова М. Культурна самоідентифікація України: сучасний аспект // 

 Інформація та культура в забезпеченні сталого розвитку людства: Зб. м-лівконф. 

(м. Маріуполь, 15 листопада 2017 р.). – Маріуполь: МДУ, 2018. – С. 268-269. 

https://drive.google.com/file/d/1LF1H1rBZRWezSu9kPqfX_s0AMMcEs8i7/view 

2 сторінки / 

0,2 др. арк. 

кафедра

льна 

4.3.

3 

Возний І.П. Обробіток каменю на теренах Буковини в ХІІ – ХІІІ ст. // Археологія 

Буковини: здобутки та перспективи: Тези доповідей наукового семінару (м. 

Чернівці, 15 грудня 2017 р.) – Чернівці: Технодрук, 2017. – С.28–29. 

https://drive.google.com/file/d/1odK6_sdb9IU5yWgFDeSwwIE3Z9XWF4An/view 

 

4 / 0,1 др. арк кафедра

льна 

4.3.

4 

Возний І.П. Тваринництво населення Північної Буковини в Х –ХІV ст. // Галич і 

Галицька земля. Матеріали науково-практичної конференції, м. Галич, 25 жовтня 

2018 р. / редкол.: В. Костишин та ін. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2018. – С. 3–

15. 

https://drive.google.com/file/d/16gxP6UzZR404uVW9hSiBgvVhnIdYijX-/view 

16 / 0,6 др. арк кафедра

льна 

4.3.

6 

Возний І.П., Федорук А.В. Татарські захисні обладунки і спорядження у кінноті 

князя Данила Романовича в середині XIII ст. // Галич і Галицька земля. 

Матеріали науково-практичної конференції, м. Галич, 25 жовтня 2018 р. / 

редкол.: В. Костишин та ін. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2018. – С. 38–48. 

https://drive.google.com/file/d/1uFQy688bUo_xU7ZhpEhwNFPHBY7nIzU8/view 

11 / 0,6 др. арк кафедра

льна 

5. Публікації зі студентами, матеріали 

університетськоїконференції(вказатинауковогокерівника) 

  

5.1 Безкоровайний Д. Смислові регістри рок-естетики гурту «Кіно» // 

МатеріалистудентськоїнауковоїконференціїЧернівецькогонаціональногоуніверси

тету (17-19 квітня 2018 року). Філософсько-теологічний факультет. – Чернівці 

:Чернівецький нац. ун-т, 2018. – 119 с. – С. 9-10. Науковий керівник – доц. 

Бродецький О.Є. 

2 сторінки / 

0,08 др. арк. 

кафедра

льна 

5.2 Бучик Л.Ціннісно-комунікативні аспекти театральної творчості (на матеріалі 

аналізу вистави «Слуги і сніг») // Матеріали студентської наукової конференції 

Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). 

Філософсько-теологічний факультет. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – 

119 с. – С. 13-14. Науковий керівник – доц. Бродецький О.Є. 

2 сторінки / 

0,08 др. арк. 

кафедра

льна 

5.3 Горбенко П.Рок-музика в мистецьких практиках християнськихспільнот // 

Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного 

університету (17-19 квітня 2018 року). Філософсько-теологічний факультет. – 

Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – 119 с. – С. 25-26. Науковий керівник 

– доц. Бродецький О.Є. 

2 сторінки / 

0,08 др. арк. 

кафедра

льна 

5.4 Місяць М. Символізм пейзажної образності Ф.Достоєвського // Матеріали 

студентської наукової конференції Чернівецького національного університету 

(17-19 квітня 2018 року). Філософсько-теологічний факультет. – Чернівці : 

Чернівецький нац. ун-т, 2018. – 119 с. – С. 69-70. Науковий керівник – доц. 

Бродецький О.Є. 

2 сторінки / 

0,08 др. арк. 

кафедра

льна 

5.5 Рогозинська Х. Етичні колізії оповідання Ф. Іскандера «Сон про Бога та диявола» 

// Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного 

університету (17-19 квітня 2018 року). Філософсько-теологічний факультет. – 

Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – 119 с. – С. 90-91. Науковий керівник 

– доц. Бродецький О.Є. 

2 сторінки / 

0,08 др. арк. 

кафедра

льна 

5.6 Сергій Якуба. Шляхи формування давньоруських міст //  Матеріали студентської 

наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 

2018 року). Філософсько-теологічний факультет. – Чернівці : Чернівецький нац. 

ун-т, 2018. – 119 с. – С. 113-114. Науковий керівник – проф. Возний І.П. 

2 сторінки / 

0,08 др. арк. 

кафедра

льна 

5.7 Мига Ю.Феномен творчості Фердинанда Шеваля в рамках аутсайдер-арт // 

Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного 

університету (17-19 квітня 2018 року). Філософсько-теологічний факультет. – 

Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – 119 с. – С. 61-62. Науковий керівник 

– доц. Бродецький О.Є. 

2 сторінки / 

0,08 др. арк. 

кафедра

льна 

https://drive.google.com/file/d/1lh9hhWYu_R8CVUlNeTiYxBU5_plU8Dag/view
https://drive.google.com/file/d/1mFygZmqmQlRcBCPJ7som0yikCI3HY_45/view
https://drive.google.com/file/d/1LF1H1rBZRWezSu9kPqfX_s0AMMcEs8i7/view
https://drive.google.com/file/d/1odK6_sdb9IU5yWgFDeSwwIE3Z9XWF4An/view
https://drive.google.com/file/d/16gxP6UzZR404uVW9hSiBgvVhnIdYijX-/view
https://drive.google.com/file/d/1uFQy688bUo_xU7ZhpEhwNFPHBY7nIzU8/view


5.8 Ольга Слюсарчук. Ціннісні виміри та видове різноманіття музикотерапії 

(Науковий керівник – Горохолінська І.В. ). – Щорічна студентська конференція 

ЧНУ. – 2018. 

2 сторінки / 

0,08 др. арк. 

кафедра

льна 

5.9 Марія Павлюк. Естетико-художня виразність зображення ренесансної Мадонни 

(Науковий керівник – Горохолінська І.В. ). – Щорічна студентська конференція 

ЧНУ. – 2018. 

2 сторінки / 

0,08 др. арк. 

кафедра

льна 

5.10 Мар’яна Кульбабська. Художня виразність творчості Оксани Забужко: 

феміністичний мелос як соціокультурний виклик. (Науковий керівник – 

Горохолінська І.В. ). – Щорічна студентська конференція ЧНУ. – 2018. 

2 сторінки  / 

0,08 др. арк. 

кафедра

льна 

5.11 Христина Яцина.  Міжнародний потенціал українського кіно: специфіка 

популяризації // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького 

національного університету (17-19 квітня 2018 року). Філософсько-теологічний 

факультет. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – 119 с. – С. 111-112. 

Науковий керівник – асист. Гутковська І.В. 

2 сторінки / 

0,08 др. арк. 

кафедра

льна 

5.12 Василь Борук. Традиційне мистецтво Гуцульщини та Покуття: свічники-трійці // 

Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного 

університету (17-19 квітня 2018 року). Філософсько-теологічний факультет. – 

Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – 119 с. – С. 11-12. Науковий керівник 

– асист. Гутковська І.В. 

2 сторінки / 

0,08 др. арк. 

кафедра

льна 

5.13 Наталія Козачук. Модель етичного ідеалу конфуціанців // Матеріали 

студентської наукової конференції Чернівецького національного університету 

(17-19 квітня 2018 року). Філософсько-теологічний факультет. – Чернівці : 

Чернівецький нац. ун-т, 2018. – 119 с. – С. 47-48. Науковий керівник – асист. 

Гутковська І.В. 

2 сторінки / 

0,08 др. арк. 

кафедра

льна 

5.14 Юлія Конарська. Релігійно-політична реформа Аменхотепа IV (Ехнатона) // 

Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного 

університету (17-19 квітня 2018 року). Філософсько-теологічний факультет. – 

Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – 119 с. – С. 41-42. Науковий керівник 

– асист. Гутковська І.В. 

2 сторінки / 

0,08 др. арк. 

кафедра

льна 

5.15 Юрій Міськів. Вчення зороастризму про духів // Матеріали студентської наукової 

конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). 

Філософсько-теологічний факультет. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – 

119 с. – С. 67-68. Науковий керівник – доц. Лагодич М.М. 

2 сторінки / 

0,08 др. арк. 

кафедра

льна 

5.16 Микола Заяць. Полемічна література в Україні у другій половині XVI століття: 

основні напрямки та ідеї // Матеріали студентської наукової конференції 

Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). 

Філософсько-теологічний факультет. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – 

119 с. – С. 37-38. Науковий керівник – доц. Лагодич М.М. 

2 сторінки / 

0,08 др. арк. 

кафедра

льна 

5.17 Дмитро Гиманик. Богословські виміри методології дослідження культури Павла 

Флоренського // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького 

національного університету (17-19 квітня 2018 року). Філософсько-теологічний 

факультет. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – 119 с. – С. 23-24. 

Науковий керівник – доц. Лагодич М.М. 

2 сторінки / 

0,08 др. арк. 

кафедра

льна 

5.18 Максим Басок. Історія походження молебнів з канонами та їх практичний вимір в 

традиціях київської богослужбової практики XVII ст. // Матеріали студентської 

наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 

2018 року). Філософсько-теологічний факультет. – Чернівці : Чернівецький нац. 

ун-т, 2018. – 119 с. – С. 7-8. Науковий керівник – викл. Луцан І.В. 

2 сторінки / 

0,08 др. арк. 

кафедра

льна 

5.19 Валентин Фармуга. Феномен християнського самітництва: чин постригу в 

рясофор // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького 

національного університету (17-19 квітня 2018 року). Філософсько-теологічний 

факультет. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – 119 с. – С. 107-108. 

Науковий керівник – викл. Луцан І.В. 

2 сторінки / 

0,08 др. арк. 

кафедра

льна 

5.20 Арсен Півторак. Основні аспекти осмогласного циклу «Бог Господь» у контексті 

церковно-співацької практики Православної Церкви // Матеріали студентської 

наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 

2018 року). Філософсько-теологічний факультет. – Чернівці : Чернівецький нац. 

ун-т, 2018. – 119 с. – С. 83-84. Науковий керівник – викл. Луцан І.В. 

2 сторінки / 

0,08 др. арк. 

кафедра

льна 

5.21 Роман Марчишак. Оцінка відносин УПЦ КП та УГКЦ в реаліях сьогодення: 

аксіологічний аспект // Матеріали студентської наукової конференції 

Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). 

Філософсько-теологічний факультет. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – 

119 с. – С. 59-60. Науковий керівник – викл. Луцан І.В. 

2 сторінки / 

0,08 др. арк. 

кафедра

льна 

5.22 Андрій Дволітчук. Орар як складова богослужбового одягу диякона та 

іподиякона: питання витоків й символічне значення // Матеріали студентської 

2 сторінки / 

0,08 др. арк. 

кафедра

льна 



наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 

2018 року). Філософсько-теологічний факультет. – Чернівці : Чернівецький нац. 

ун-т, 2018. – 119 с. – С. 33-34 Науковий керівник – викл. Луцан І.В. 

5.23 Романа Тремблюк. Модифікації українського народного костюма: ціннісний 

вимір //  Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького 

національного університету (17-19 квітня 2018 року). Філософсько-теологічний 

факультет. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – 119 с. – С. 103-105. 

Науковий керівник – проф. Чікарькова М.Ю. 

2 сторінки / 

0,08 др. арк. 

кафедра

льна 

5.24 Мар’яна Самойлова. Телекратія та її вплив на суспільну свідомість  //  Матеріали 

студентської наукової конференції Чернівецького національного університету 

(17-19 квітня 2018 року). Філософсько-теологічний факультет. – Чернівці : 

Чернівецький нац. ун-т, 2018. – 119 с. – С. 95-96. Науковий керівник – проф. 

Чікарькова М.Ю. 

2 сторінки / 

0,08 др. арк. 

кафедра

льна 

5.25 Інна Осипенко. Українська євроінтеграція та національна ідентичність: проблеми 

і перспективи  //  Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького 

національного університету (17-19 квітня 2018 року). Філософсько-теологічний 

факультет. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – 119 с. – С. 73-74. 

Науковий керівник – проф. Чікарькова М.Ю. 

2 сторінки / 

0,08 др. арк. 

кафедра

льна 

5.26 Ростислав Петричук. Єретичні течії та рухи: природа, ідеологічна спрямованість 
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