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Анонс 

 

Реформація: східноєвропейський вимір 
П’ятсотріччя Реформації 
У жовтні 2017 р. християнський світ відзначатиме п’ятсотріччя початку європейської 
Реформації – однієї із найбільш важливих подій всесвітньої історії, що справила винятковий 
вплив на конфесійну ситуацію в Європі та зумовила вектор подальшого розвитку всієї 
західної цивілізації. Святкування ювілею Реформації дає привід переосмислити історичний 
шлях протестантизму, закликає по-новому оцінити значення реформаційного спадку для 
сучасності, поставити собі питання про його творчі рецепції в пошуку відповідей на 
сьогоднішні виклики для християнського богослов’я і свідоцтва. Зважаючи на ці фактори, 
Ресурсно-дослідницький центр ЄААА ініціював цикл міждисциплінарних науково-
практичних конференцій, присвячених 500-річчю Реформації. У квітні 2015 р. в м. Вільнюс 
(Литва) відбулася перша конференція «Реформація: історія та сучасність». Наступні 
конференції «Реформація: східноєвропейський вимір» і «Реформація та розвиток освіти» 
(2017 р.) відбудуться у Острозі (квітень 2016 р.) та Санкт-Петербурзі (квітень 2017). 

Конференція «Реформація: східноєвропейський вимір» 
Мета конференції «Реформація: східноєвропейський вимір» – активізація досліджень з 
історії реформаційних рухів у східноєвропейському контексті та їх ролі у церковних 
перетвореннях та суспільно-культурних процесах постреформаційного періоду. 
 

Основні напрями роботи конференції 
 Передумови Реформації у слов’янському середовищі: соціальні зрушення, 

ренесансний гуманізм,  

 Особливості реформаційних процесів у західноєвропейському та 
східноєвропейському контекстах, вплив реформаційних рухів на суспільно-політичні, 
культурні та церковні перетворення у Східній Європі 

 Моделі східноєвропейської Реформації в Речі посполитій (діяльність православних 



церковних братств та унійні проекти) і в Московському князівстві (рух нестяжателів) 

 Історія протестантських рухів у Східній Європі, їх інтелектуальний доробок, освітня та 
видавнича діяльність, внесок протестантів у розвиток слов’янської культури; 
національний вимір Реформації в Східній Європі 

 Пізньопротестантські течії Східної Європи та Реформація: питання ідентичності, 
віросповідної сутності, особливості вияву реформаційних ідей в євангельському русі; 

 Європейська Реформація та Історичні Церкви у східноєвропейському вимірі: питання 
взаємовпливу; 

 Реформація та цивілізаційний вибір східноєвропейських народів; 

 Сучасні концепти Реформації у східноєвропейському вимірі. 

Попередній розклад конференції 
13 квітня 

9:00-10:00 - заїзд, реєстрація 
10: 00-11:00 - відкриття конференції, 
10:00-13:00 - доповіді 
13:00-14:00 - обід 
14:00-18:00 - доповіді 
18:30-19:30 - вечеря 

14 квітня 
8:00-9:00 - сніданок 
9:00-13:00 - доповіді 
13:00-14:00 – обід 
14:00-16:00 – доповіді 
16:30-18:00 – круглий стіл 
18:30-19:30 - вечеря 

15 квітня 
8:00-9:00 – сніданок 
10:00-13:00 – доповіді (закриття конференції) 
14:00-17:00 - екскурсія по Острогу 
18:00-20:00 – банкет 

Вимоги до доповідей 
Учасникам конференції надається можливість виступити з доповіддю. За матеріалами 
конференції буде підготовлений тематичний випуск Євро- Азіатського журналу богослов’я 
«Богословські роздуми». Доповідь має відповідати тематиці конференції, принципам 
оригінальності, актуальності, наукової новизни й обґрунтованості припущень. Текст доповіді 
подається в текстовому редакторі MS Word, А4, шрифт Times New Roman, 12 кегль (виноски 
– 10 кегль), вирівнювання тексту за лівим краєм, поля – вгорі і внизу по 2 см, ліворуч 2,5 см, 
праворуч 1,5 см, нумерація сторінок внизу праворуч. Виноски оформлюються через Меню: 
вставка/виноска/звичайна й автоматична. У правому верхньому кутку ПІБ автора (повністю), 
далі по центру великими літерами назва статті. Оргкомітет залишає за собою право 
відхиляти доповіді, що не відповідають заявленій тематиці, критеріям науковості або 



вимогам до оформлення. 

Оргкомітет конференції  
  


