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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
 

Бакіров Віль Савбанович, ректор Харківського національного уні-
верситету імені В. Н. Каразіна, академік НАН України, доктор со-
ціологічних наук, професор – голова оргкомітету 

Сорочан Сергій Борисович, завідувач кафедри історії стародавньо-
го світу та середніх віків Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна, доктор історичних наук, професор – заступ-
ник голови оргкомітету 

Шварц Павло Миколайович – пастор, Німецька євангелічно-люте-
ранська церква України – заступник голови оргкомітету 

Балаклицький Максим Анатолійович – професор кафедри журна-
лістики Харківського національного університету імені В. Н. Ка-
разіна, доктор наук з соціальних комунікацій, професор – заступ-
ник голови оргкомітету 

Домановський Андрій Миколайович – доцент кафедри історії ста-
родавнього світу та середніх віків Харківського національного уні-
верситету імені В. Н. Каразіна, кандидат історичних наук, доцент – 
секретар оргкомітету 

Литовченко Сергій Дмитрович – декан історичного факультету 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, кан-
дидат історичних наук, доцент 

Карпенко Іван Васильович – декан філософського факультету Хар-
ківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктор 
філософських наук, професор 

Дятлов Володимир Олександрович – перший проректор Чернігів-
ського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шев-
ченка, доктор історичних наук, професор 

Каріков Сергій Анатолійович – доцент кафедри соціальних і гу-
манітарних дисциплін Національного університету цивільного за-
хисту України (м. Харків), кандидат історичних наук, доцент 

Бардола Костянтин Юрійович – доцент кафедри історії стародав-
нього світу та середніх віків Харківського національного універси-
тету імені В. Н. Каразіна, кандидат історичних наук 
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Адреса проведення конференції 
м. Харків, майдан Свободи, 4, Харківський національний універси-
тет імені В. Н. Каразіна, історичний факультет, кафедра історії ста-
родавнього світу та середніх віків, ауд. V–52 
Тел. 707–53–37 
 

Графік роботи конференції 
9.00–10.00 – реєстрація учасників конференції (ауд. V–58) 
10.00–11.30 – пленарне засідання 
11.30–12.00 – перерва на каву 
12.00–14.30 – секційні засідання 
14.30–15.00 – перерва на каву / обід 
15.00–18.30 – секційні засідання 
 

Регламент 
Доповідь на пленарному засіданні – до 20 хв.; доповідь на секції – 
до 15 хв. 
 

Робочі мови конференції 
українська, російська, англійська, німецька 

 
 
 

Пленарне засідання 
(аудиторія V–58) 

 
Головують: пастор Шварц Павло Миколайович; професор Соро-
чан Сергій Борисович 
 
Вітальне слово ректора Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна акад. Бакірова Віля Савбановича 
Вітальне слово Почесного консула Федеративної республіки Німеч-
чина у Харкові Гавриш Тетяни Степанівни 
Вітальне слово пастора Української лютеранської церкви м. Хар-
кова Хаустова Віктора Петровича 
Вітальне слово декана історичного факультету Харківського націо-
нального університету імені В. Н. Каразіна доц. Литовченка Сергія 
Дмитровича 
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Доповіді 
Шварц Павло Миколайович (Харків). Аналіз ключових реформа-
ційних лозунгів і термінів як спроба розуміння сутності Реформації 
Сорочан Сергей Борисович (Харьков). Общая характеристика Ре-
формации и Крестьянской войны в Германии 
Каріков Сергій Анатолійович (Харків). Основні напрямки вивчен-
ня Реформації у працях Ю. О. Голубкіна 
 
 

Секція 1 
Історія та історичне значення Реформації 

(аудиторія V–58) 
Головують: 
Дятлов Володимир Олександрович, докт. іст. наук; 
Сорочан Сергій Борисович, докт. іст. наук 
Секретарі: 
Домановський Андрій Миколайович, канд. іст. наук; 
Каріков Сергій Анатолійович, канд. іст. наук 
 
Дятлов Володимир Олександрович (Чернігів). «Як треба по-хри-
стиянські боротися…». Проблема методів Реформації у вченні та 
діяльності Андреаса Карлштадта (1486–1541) 
Черноіваненко Віталій Віталійович (Київ). Мартін Лютер і євреї 
Бардола Костянтин Юрійович (Харків). Лютер та маргінали. Ре-
формація як передчуття кризи 
Котляров Петро Миколайович (Київ). Реформація і реформа школи: 
лютеранство та гуманізм у педагогічній діяльності Ф. Меланхтона 
Кариков Сергей Анатольевич (Харьков). Проведение визитаций 
в аспекте лютеранской конфессионализации (по материалам еван-
гелических уставов Саксонии раннего Нового времени) 
Логинова Галина Николаевна (Мюнхен, ФРН) Психолингвистиче-
ская парадигма реализации положений Брауншвейгского церковно-
го устава в учебном процессе Евангелистских школ и ее влияние на 
развитие культуры слова в Германии 
Ковбасюк Стефанія Андріївна (Київ). Гуманіст проти Реформації: 
«Ritus edendi Paschalis Agni» Аларда Амстердамського та євхарис-
тична полеміка 1520-х років 
Семенюк Микола Степанович (Чернівці). Особливості віровчення 
Ульріха Цвінглі 
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Домановський Андрій Миколайович (Харків). Візантійські витоки 
Реформації 
Ціватий Вячеслав Григорович (Київ). Ідейні конфронтації Євро-
пейської Реформації: зовнішньополітичні та історичні особливості 
інституціоналізації кальвіністських теорій політичного супротиву 
(погляд із ХХІ століття) 
Докаш Віталій Іванович (Чернівці). Реформація в контексті її со-
ціальних вимірів 
Лиман Сергей Иванович (Харьков). Во власти символов и расчета: 
французская Реформация и религиозные войны в трудах историков 
университета Св. Владимира (середина XIX – начало XX вв.) 
Панков Георгій Дмитрович (Харків). Церква та культура у вченні 
Пауля Тілліха 
Опарин Алексей Анатольевич (Харьков). Роль Реформации в ста-
новлении и развитии медицинской науки и практики 
Полтавец Михаил Викторович (Минск, Беларусь). Перспективы 
Реформации Лютера 
Олек Гжегож (Цешин, Польща) Як багато може собі дозволити 
перекладач? Пояснення Мартіна Лютера до тексту з Послання Рим-
лянам 3 розділу 28 вірша (динамічна еквіваленція, сотеріологія 
і аргументація апостола Павла в Посланні до Римлян) 
 
 

Секція 2 
Ідеї Реформації в Україні та на сході Європи 

(аудиторія V–60) 
Головують: 
Сергєєв Іван Павлович, докт. іст. наук; 
Балаклицький Максим Анатолійович, докт. наук з соціальних 
комунікацій 
Секретарі: 
Потоцький В’ячеслав Петрович, канд. іст. наук; 
Ашортіа Євген Демурович 
 
Нероба Віталій Володимирович (Буча). Особливості реформацій-
них процесів на українських землях у XVI–XVII століттях 
Коцере Вента (Рига, Латвия) Реформация в первоисточниках 
XVI века из собрания Академической библиотеки Латвийского 
Университета 
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Габрусевич Олег Владимирович (Минск, Беларусь). Николай Ра-
дзивилл Чёрный как лидер Реформации в Великом Княжестве Ли-
товском 
Anderson Bruce (Suffolk, USA). Oratio funebris in laudem Ioannis 
Abramovicj (1602) and the Relationship between Andrzej Wolan and 
Jan Abramovich: An Illustration of the Reformed Network in the Grand 
Duchy of Lithuania 
Понятовський Фелікс Климентійович (Буча). Реформація та осві-
та: Ян Амос Коменський та українські братські школи 
Ферков Оксана Василівна (Ужгород). Особливості протестант-
ської конфесіоналізації в Північно-Східній Угорщині в ранньомо-
дерну добу 
Балаклицький Максим Анатолійович (Харків). З політичної дум-
ки Реформації 
Богданенков Александр Сергеевич (Минск, Беларусь). Место и роль 
канонического процесса в теологических предпосылках книгоизда-
тельской деятельности Франциска Скорины 
Хаустов Віктор Петрович (Харків) Доля євангельских віруючих 
іноземного походження в українському місті під імперською вла-
дою. Лютерани Харкова XVIII – першої половини XХ ст. 
Сергеев Иван Павлович (Харьков). Источники по истории Харь-
ковской немецкой евангелическо-лютеранской общины в XIX – 
начале XX вв. 
Згурський Геннадій Віталійович (Харків) Лютеранський пастор 
Йоганн Амброзій Розенштраух (1768-1835) як один із засновників 
наукової танатології 
Потоцький В’ячеслав Петрович (Харків). Переслідування бапти-
стів у Харківській губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 
Шевчук Валентин Авдійович (Львів). Ідеологічне виховання осо-
бистості в адвентизмі в добу ІІ Речі Посполитої 
Петрів Назарій Ярославович (Львів). Освітня діяльність Євангель-
сько-баптистського руху в Галичині та на Волині у міжвоєнні деся-
тиліття (1920–1930-ті рр.) 
Євсєєва Тетяна Миколаївна (Київ). Соціалістична утопія як спа-
док Реформації: теорія, історія, практика комуністичного будівниц-
тва в СРСР 
Ільїн Ілля Вікторович (Харків). Чи є теологія Мартіна Лютера од-
ним із джерел метафори Карла Маркса про ідеологію як камеру 
обскуру? 
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Ашортіа Євген Демурович (Харків). Вплив Реформації на сучасну 
Україну 
Куриляк Валентина Василівна (Рівне). Психологічні аспекти про-
тестантського благовістя в Україні 
Кушнір Галина Олександрівна (Харків). Втілення ідей Реформації 
в публіцистиці Євгена Сверстюка 
Тершак Анатолій Іванович (Мукачево). Біографічне дослідження 
адвентистського пресвітера Магдалини Дронбах в період радянсь-
кої доби 
Буйнова Анна Володимирівна (Харків). Висвітлення історії Рефор-
мації в українських шкільних підручниках з історії 
Братусь Іван Вікторович (Київ). Специфіка відтворення культурно-
історичних ідей Реформації у вищій школі України (до 500-річчя 
Реформації) 
Чернушка Іван Гаврилович (Чернівці). Протестантська Реформація 
та біблійні принципи як парадигма розвитку країни 
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Шановні учасники конференції! 
 

За підсумками роботи конференції планується видання збірки ста-
тей. Електронний варіант статті приймається у вигляді прикріпле-
ного до листа файлу за електронною адресою ancient@karazin.ua. 
Останній термін подання статті – 1 лютого 2018 р. У полі «тема» 
листа слід зазначити «Збірка Реформація». 
 
У статті просимо дотримуватись такого розташування елементів: 

1. Назва статті; прізвище, ім’я, по-батькові автора (повністю). 
2. Навчальний заклад, або інша установа, де працює, або навчаєть-
ся автор. 
3. Посада, вчене звання автора; контактні телефони, адреса елект-
ронної пошти автора. 
4. Резюме українською, російською та англійською мовами (кож-
не – до 500 знаків). Резюме починається з прізвища автора та назви 
статті. Резюме має містити інформацію про суть дослідження 
і одержані результати. 
5. Ключові слова українською, російською та англійською мовами 
(3-7 слів кожною мовою). 
6. Текст статті. 
7. Примітки. 
8. Список скорочень. 
 

Вимоги до оформлення статті 
Формат. До розгляду приймаються статті, написані українською, 
російською та англійською мовами у текстовому редакторі, суміс-
ному з MS Word 1995-2010. Електронний варіант повинен бути 
представлений у вигляді одного файлу. Назва файлу складається 
латинськими літерами з прізвища автора та перших двох-трьох слів 
із назви статті. Наприклад: Luter_On_the_Councils. 
Шрифт та абзац. Шрифт Times New Roman. Розмір кегля – 14. 
Міжрядковий інтервал – півтора. Відступ першого рядка абзацу – 
1 см. Виділяти слова жирним шрифтом та підкреслюванням, збіль-
шенням чи зменшенням шрифту заборонено. 
Обсяг. Текст публікації із літературою та додатками не може бути 
більшим за 20 тис. знаків із пробілами (0,5 умов. авт. арк.). 
Список використаної літератури під заголовком «Примітки» 
друкується наприкінці статті. Роботи розташовуються в алфавітно-
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му порядку. Прізвище та ініціали автора або перше слово заголовка 
виділяється курсивом. У тексті статті посилання на цитоване ви-
дання  
оформлюється за зразком: [3, с. 75], де 3 – номер публікації у спис-
ку приміток. 
 

Приклади оформлення бібліографічного опису: 
Книга: Голубкин Ю. А. Исследования о Мартине Лютере: Статьи и 
воспоминания / Ю. А. Голубкин / Сост. А. Н. Токарев, С. А. Кари-
ков. Харьков, 2011. 192 с. 
Стаття: Голубкин Ю. А. «Учить, радовать и приводить в движение 
сердца» («Застольные речи» Мартина Лютера) / Ю. А. Голубкин // 
Вісн. Харк. ун-ту. 2007. № 762: Історія. Вип. 39. С. 101–110. 
Скорочення. В тексті допускаються загальноприйнятні скорочен-
ня. В кінці статті подається список скорочень з розшифровкою, на-
приклад: УІЖ – Український історичний журнал; СВ – Средние 
века. 
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