
- Ідеологія “русского міра” як підміна православної еклезіології. 
- Залучення РПЦ як інструментарію військово-політичних процесів. 
- Антагонізм гасла «священної православної війни» і реальні факти порушення законів 
ведення війни.
- Криза буття помісних церков у контексті єдності Кафоличної Церкви.
- Осмислення цінності людського життя в новій архітектурі світової безпеки.
- Нові реалії релігійного життя в Україні: відтворення ідентичності українського              
православного церковного життя.
- Православна дияконія – вияв жертовної любові до ближніх у реаліях війни.
- Інститут військового капеланства як необхідність духовної опіки над військовими.
- Майбутнє медичного капеланства у світлі поствійськової реабілітації.

Проблематика конференції:

Волинська Православна Богословська Академія
м. Луцьк, вул. Градний Узвіз, 5.
nauka@vpba.org

Науковий відділ ВПБА         
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ВІЙНА В УКРАЇНІ: 
релігійні, 

геополітичні та 
культурні виміри 

ціннісно-світоглядних 
зіткнень початку XXI ст.

Міжнародна богословська наукова конференція

Храм Святого Миколая Мирликійського Чудотворця у Волновасі, який на сьогодні  повністю знищений окупантами.



Конференція відбудеться 15 червня 2023 року 
у Волинській православній богословській академії в онлайн форматі 

на платформі ZOOM. 
Реєстрації учасників - 9:45-10:00.
Початок роботи конференції - 10:00.

Науковий відділ ВПБА         

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Міністерство освіти і науки України

ВОЛИНСЬКА ПРАВОСЛАВНА БОГОСЛОВСЬКА АКАДЕМІЯ
Православної Церкви України

запрошує Вас взяти участь в роботі 
міжнародної богословської наукової конференції на тему:

ВІЙНА В УКРАЇНІ: 
релігійні, геополітичні та культурні виміри 

ціннісно-світоглядних зіткнень початку XXI ст.

Вимоги до оформлення матеріалів, що подаються:
• Текст доповіді просимо надсилати в текстовому редакторі MS Word, гарнітура – Times New 
Roman, 14 кеглем з інтервалом 1,5; обсяг статті – 8–12 сторінок форматом А4 (разом з бібліографією); 
у тексті не має бути примусових переносів;
• статтю викласти в такій послідовності: у правому верхньому куті – ім’я та прізвище автора 
українською та англійською мовами, науковий ступінь, посада, повна назва навчального (наукового) 
закладу; нижче по центру – назва, анотація статті і ключові слова українською та англійською мовами.
• посилання в тексті на джерела слід супроводжувати підстрочними посиланнями, які подаються 
таким чином: в кінці речення, в якому використовується цитата, факти, дати тощо вгорі позначається 
номер посилання відповідними цифрами, а внизу сторінки під рискою приводять під тим же номером 
джерело. В кінці статті подається список джерел та літератури;
• текст має бути відредагований і перевірений, прізвища та інші власні назви, а також терміни 
мають бути звірені й уніфіковані. Бажано уникати абревіатур, а в разі потреби – розшифровувати їх. 

Заявки на участь у конференції приймаються до 01 червня  2023 року за адресою:
  
  Волинська обл., м. Луцьк, вул. Градний Узвіз, 5. 
  Тел.: 097-162-16-85 – прот. Владислав Фульмес.
  E-mail: nauka@vpba.org

       
      Робочі мови конференції: українська / english

Статті, оформлені з порушенням вимог, не будуть розглянуті.
Оргкомітет зобов’язується своєчасно повідомити учасників про результати розгляду заявок і матеріалів.

Доповіді учасників увійдуть до колективної монографії 
(серія «Українські богословські студії», видавництва Дух і Літера). 

У разі Вашої згоди взяти участь у роботі конференції просимо повідомити оргкомітет та завчасно 
надіслати матеріали.

 Голова організаційного комітету 
Ректор Волинської православної богословської академії                                                                                 прот. Володимир Вакін


