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Вступ 

Волинська православна богословська академія (ВПБА) – провідний 

самоврядний вищий духовний навчальний заклад України, який здійснює 

підготовку фахівців зі спеціальності 041 – Богослов’я за першим (бакалаврським) 

та другим (магістерським) рівнями вищої освіти, які можуть бути 

священнослужителями, працівниками синодальних та єпархіальних управлінь, 

місій, регентами церковних хорів, викладачами середніх, професійно-технічних та 

вищих навчальних закладів, співробітниками наукових установ, закладів культури, 

бібліотек, музеїв, суспільних і громадських організацій, фондів, засобів масової 

інформації, органів державної влади та місцевого самоврядування, державних і 

приватних установ, здійснювати фахову аналітичну й синтетичну, викладацьку, 

дослідницьку, консультаційну, організаційно-управлінську та організаційно-

проектну види професійної діяльності. 
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Відомості 

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

Богословського факультету 

Волинської православної богословської академії 

із спеціальності 041 Богослов’я 

Прізвище, ім’я, по 

батькові керівника та 

членів проектної групи 

Найменування закладу, який 

закінчив викладач 

(рік закінчення, спеціальність, 

кваліфікація згідно з документом 

про вищу освіту) 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування наукової 

спеціальності, тема дисертації, вчене 

звання, за якою кафедрою 

(спеціальністю) присвоєно 

1 2 3 

КАФЕДРА СВЯЩЕННОГО ПИСАННЯ І БОГОСЛІВ’Я 

протоієрей Миколай 

Цап’юк 

 

Завідувач кафедри 

Священного Писання 

та Богослов’я 

Київська Духовна Академія, 2005. 

Диплом № 00059 

 

НаУ «Острозька Академія», 2009 р., 

спеціальність: «Релігієзнавство», 

кваліфікація: «Магістр 

релігієзнавства, викладач 

філософських і релігієзнавчих 

дисциплін». 

Диплом РВ №36643053 

Кандидат богословських наук, тема 

дисертації: «Формування еклезіологічної 

доктрини в донікейський період», 

диплом № 000118, рішенням 

спеціалізованої Вченої Ради КПБА від 

17.11.2009 р., протокол №3. 

(041 Богослов’я) 

 

Магістр релігієзнавства, тема дипломної 

роботи: «Церква у творах церковних 

письменників I-IVст.». 

Диплом РВ №36643053 

 

 

Кучинко Михайло 

Михайлович 

 

Професор кафедри 

Священного Писання і 

Богослов’я 

Ужгородський державний 

університет, 1966 р., спеціальність: 

«Історія», кваліфікація «Історик, 

учитель історії та 

суспільствознавства». 

Диплом: У № 946506 

Доктор історичних наук, спеціальність – 

7.00.04 – археологія,   Диплом ДД № 

000880, Вища атестаційна комісія 

України, Рішенням президії Вищої 

атестаційної комісії України від 10 

листопада 1999 року (протокол №9-

06/11). 

 

Професор кафедри археології та 

джерелознавства, Диплом ПР №001542, 

МОН України, Рішенням Атестаційної 

колегії від 20.06.2002 року протокол 

№3/10-П 

протоієрей Василь 

Лозовицький 

 

Декан Богословського 

факультету; Професор 

кафедри Священного 

Писання і Богослов’я 

 

Волинська духовна семінарія, 2000 

р. 

Диплом №396. 

 

Київська Духовна Академія, 2004 р. 

Диплом №068 

Кандидат богослов’я, тема дисертації: 

«Антропологічна система святого 

Григорія Ниського», диплом № 068, 

постановою Вченої Ради Академії від 

28.05.2004 року, журнал № 05. 

(041 Богослов’я) 

 

Доцент кафедри Богослів’я ВПБА, 

Рішенням Вченої ради ВПБА від 18 

лютого 2015 р. протокол №5, згідно з 

указом Патріарха Київського і всієї 

Руси-України Філарета за №16 від 

12.03.2015 р. 

АД №002 

протоієрей Василь 

Вепрук 

 

Доцент кафедри 

Священного Писання і 

Богослов’я  

Московська Духовна Акадмія,  

5.06.1981  

 

Тартуський університет, 6.11. 2006 

Диплом DA 000641 

Кандидат богословських наук, тема 

дисертації:. «Аскетизм в 

нехристиянських релігіях», 

1987р., Постановою Ради Академії і 

Семінарії від 20 травня 1987 р. (журнал 

№5), диплом №835. 

 

Доктор теології, тема дисертації: 

«Феномен аскетизму у релігійному житті 



4 

 
людства. Системно-порівняльний аналіз 

модифікацій аскези з точки зору Святого 

Православ’я». 

Архієпископ Нестор 

(Писик) 

 

Доцент кафедри 

Священного Писання і 

Богослов’я 

КиївськаДуховнаАкадемія 2003 р. 
Кандидат богословських наук, тема 

дисертації: «Досвід православної 

антропології в творіннях св. Отців та 

монашеській традиції», 2003 р., 

Стецько В’ячеслав 

Анатолійович 

 

Доцент кафедри 

Священного Писання і 

Богослов’я 

Волинський державний університет 

імені Лесі Українки, 1997 р., 

спеціальність: «Початкове навчання», 

кваліфікація: «Вчитель початкових 

класів».  

Диплом №9727 

 

Люблінський католицький 

університет, 2000 р., спеціальність: 

«Теологія», кваліфікація: «Магістр 

теології». 

Диплом № 10754 

Доктор теології, тема дисертації:  

«Екуменічний вимір теології священика 

Альфонса Сковронка», рішенням Ради 

відділу Теологічного Університету 

Опольського від 13.04.2005 р. 

священик Андрій 

Хромяк 

 

Доцент кафедри 

Священного Писання і 

Богослов’я  

Київська Православна Богослвоська 

Академія,  

2006 р. 

Диплом №00152 

 

Київська Православна Богослвоська 

Академія,  

2010 р. 

Диплом №000121. 

Кандидат богословських наук, тема 

дисертації: «Еклезіологія святителя 

Григорія Палами та його вчення про 

обоження і спасіння», диплом № 000121, 

Рішенням спеціалізованої вченої ради 

КПБА від 26.04.2010 року, протокол № 

09. 

 

протоієрей Ігор Скиба 

 

Проректор з навчальної 

роботи; старший викладач 

кафедри Священного 

Писання і Богослов’я  

 

Київська Духовна Академія, 2004 р. 

Диплом № 091 

 

Національний університет «Острозька 

академія», 2012 р., 

 Спеціальність: «Релігієзнавство», 

кваліфікація «Магістр релігієзнавства, 

викладач філософських і 

релігієзнавчих дисциплін». 

Диплом РВ № 43623829 

Магістр богослів’я, тема дипломної 

роботи: «Стан Православ’я на Волині 

першої половини XVIIст». 

Диплом № 091 

 

Магістр релігієзнавства, тема дипломної 

роботи: «Православна Церква на Волині в 

XVI-XVIIст». 

Диплом РВ № 43623829 

 

Аспірант НаУ «Острозька академія» 

 

протоієрей Станіслав 

Беспалов 

 

Старший викладач 

кафедри Священного 

Писання і Богослов’я  

Національний педагогічний 

університет ім. М.П. Драгоманова, 

спеціальність: «Історія», кваліфікація: 

«Вчитель історії і 

суспільствознавства», Диплом 12 ДСК 

№ 199763 

 

Київська Православна Богословська 

Академія, 2012 р. 

Диплом №000126 

Диплом спеціаліста 

12 ДСК № 199763 

 

Кандидат богословських наук, тема 

дисертації: «Сакральна природа 

декоративних мотивів у християнському 

мистецтві» диплом № 000126, Рішенням 

спеціалізованої вченої ради КПБА від 

08.05.2012 року, протокол № 02. 

КАФЕДРА ЦЕРКОВНО-ІСТОРЧИНИХ ТА ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН 

протоієрей Миколай 

Цап 

 

Завідувач кафедри 

Церковно-історичних та 

Гуманітарних дисциплін 

Львівська Духовна Академія,  

2002 р. 

Диплом: № 14 

 

НаУ «Острозька Академія»,  

2008 р.,  спеціальність: 

«Релігієзнавство», кваліфікація: 

«Магістр релігієзнавства, викладач 

філософських та релігієзнавчих 

дисциплін». Диплом РВ №34951944 

Магістр богослів’я, тема дипломної 

роботи: «Історія Української 

Православної Церкви в Україні з 1942 

року до нинішніх днів» 

Диплом № 14  

 

Магістр релігієзнавства. 

Диплом РВ №34951944  

 

Аспірант НаУ «Острозька академія» 

Головей Вікторія 

Юріївна 

Професор кафедри 

Церковно-історичних та 

Київський національний університет 

ім. Тараса Шевченка 

 

Доктор філософських наук, спеціальність 

– 09.00.08 –естетика, Диплом ДД № 

002682, МОН України, рішення 

Атестаційної колегії від 21 листопада 
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Гуманітарних дисциплін 

 

2013 р. 

Професор кафедри культурології та 

менеджменту соціокультурної діяльності, 

Диплом 12 ПР № 010565, МОН України, 

рішенням Атестаційної колегії від 30 

червня 2015 року, протокол №3/01-П. 

Доцент кафедри філософії і політології, 

Диплом ДЦ № 039180, рішенням 

Державного комітету СССР з народної 

освіти №6/1262-д від 04.06.1991 р.  

Кучерепа Микола 

Михайлович 

Професор кафедри 

Церковно-історичних та 

Гуманітарних дисциплін 

 

Львівський державний університет 

імені Івана Франка, 1976 р., 

спеціальність: «історія», кваліфікація: 

«Історик, викладач історії і 

суспільствознавства». 

Диплом А-ІІ № 100663 

Кандидат історичних наук, спеціальність  

– 07.00.01 – історія України. Диплом КД 

№ 045197. Рішенням Ради Львівського 

державного університета імені Івана 

Франка від 26 червня 1991 року (протокл 

№2). 

 

Професор кафедри новітньої історії 

України , Диплом 12 ПР № 004598, МОН 

України, рішенням Атестаційної колегії 

від 22 грудня 2006 року, протокол №5/21-

П. 

 

протоієрей Юрій 

Пилипець 

 

Доцент кафедри 

Церковно-історчиних та 

Гуманітарних дисциплін 

Львівська Духовна Академія, 2002 р. 

 

 

Київська Духовна Академія, 2003. 

 

 

Київський національний педагогічний 

університет ім. М. Драгоманова 

 

Магістр Богослов’я. Тема дипломної 

роботи: «Аскетизм у християнській 

Церкві перших трьох століть»,  

диплом №17 

Кандидат богослов’я, тема дисертації: 

«Володимир-Волинська єпархія і її 

історія», диплом № 054, Постановою 

Вченої Ради Академії від 11.06.2003 року, 

журнал № 07. 

Кандидат педагогічних наук, 

Рішенням спеціалізованої Вченої Ради 

КНПУ ім. М. Драгоманова від 14.02.2003 

р. протокол № А-14/208 

Диплом КН №017083 

священик Корнелій 

Хрущ 

 

Секретар Вченої ради, 

викладач кафедри 

Церковно-історчиних та 

Гуманітарних дисциплін 

ВПБА 

Київська Духовна Академія, 2009. 

Диплом № 000110  

 

Національний університет 

ім. Т. Г. Шевченка, 2013 р., 

спеціальність – «Історія», кваліфікація 

– стажист-дослідник (історія) 

Кандидат богословських наук, тема 

дисертації: 

«Христологічневченнясвятихотців- 

каппадокійців: ВасиліяВеликого, 

ГригоріяБогословаіГригоріяНиського», 

диплом № 000110, рішенням 

спеціалізованої Вченої Ради КПБА від 

04.06.2009 р., протокол №6. 

(041 Богослов’я) 

 

Бокій Тетяна 

Філаретівна 

 

Доцент кафедри 

Церковно-історчиних та 

Гуманітарних дисциплін 

Львівська національна  

академіямистецтв, 1985 р. 

Кандидат мистецтвознавства, 

спеціальність –17.00.06 – декоративне і 

прикладне мистецтво,  

Диплом ДК №017888, Рішенням президії 

Вищої атестаційної комісії України від 12 

березня 2003 року (протокол №10-11/3) 

Доцент кафедри дизайну,  

Диплом 02ДЦ № 012831, МОН України, 

рішенням Атестаційної колегії №3/31-Д 

від 15.06.2006 р. 

Сацик Ігор 

Каленикович 

 

Доцент кафедри 

Церковно-історчиних та 

Гуманітарних дисциплін 

Волинський державний університет, 

2003 р., спеціальність: 

«Культурологія», кваліфікація: 

«Магістр культурурології» 

Диплом ВС № 22993544 

Кандидат філософських наук, 

спецільність – 9.00.08 – естетика, тема 

дисертації: «Естетична концепція Миколи 

Зерова в контексті формування культуро 

творчого процесу в Україні». 

Диплом ДК №048615 

Рішенням президії Вищої атестаційнох 
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Київський національний університет 

ім. Тараса Шевченка, 2006 р. 

Київська православна богословська 

академія, 2015, спеціальність: 

«Богослів’я (православне богослів’я)», 

кваліфікація: «Бакалавр богослів’я, 

вчитель богословських та 

релігієзнавчих дисциплін». Диплом 

КА №01583 

комісії України від 8 жовтня 2008 року 

(протокол №60-06/7) 

 

Гордієнко Юлія 

Анатоліївна 

 

Старший викладач 

кафедри Церковно-

історичних та 

Гуманітраних дисциплін 

Волинський національний університет 

імені Лесі Українки, 2004 р., 

спеціальність: «Мова та література 

(російська, англійська)», кваліфікація: 

«філолог, викладач мови та літератури 

(російської, англійської)». Диплом: ВС 

№ 25650751 

Кандидат педагогічних наук, тема 

дисертації: «Формування педагогічної 

толерантності майбутніх учителів 

іноземних мов початкової школи», 

диплом: ДК № 046610, рішення 

Атестаційної колегії від 20. 03. 2018 року. 

Цап Оксана Романівна 

Викладач кафедри 

Церковно-історичних та 

Гуманітарних дисциплін 

ВПБА 

 

НаУ «Острозька Академія», 2008 р., 

спеціальність «Релігієзнавство», 

кваліфікація: «Магістр релігієзнавства, 

викладач філософських та 

релігієзнавчих дисциплін». Диплом РВ 

№ 34948807 

Волинський національний університет 

імені Лесі Українки, 2010 р., 

спеціальність: «Психологія», 

кваліфікація: «Психолог, викладач 

психології». 

Диплом 12 ДСК №195653 

 

Магістр релігієзнавства  

Диплом РВ № 34948807 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магістр психології 

Диплом 12 ДСК №195653 

протоієрей Владислав 

Фульмес 

 

Проректор з наукової 

роботи,  

викладач кафедри 

Церковно-історичних та 

Гуманітарних дисциплін 

 

Волинська Православна Богослвсоька 

Академія, 2016 р. Диплом ВА №01465 

 

Східноєвропейський національний 

університет імені Лесі Українки, 2016 

р. Спеціальність: «Політологія», 

кваліфікація «Політолог, викладач 

суспільно-політичних дисциплін». 

Диплом С16 № 070005 

Магістр богослів’я, тема дипломної 

роботи: «Митрополит Анатолій 

Дублянський як церковно-громадський 

діяч та ієрарх УАПЦ» 

Диплом ВА №01465 

 

Магістр політології, тема дипломної 

роботи: «Вплив релігії на політичні 

процеси в Україні» 

С16 № 070005 

 

Аспірант СНУ ім. Лесі Українки 

Волочай Наталія 

Володимирівна 

 

Викладач кафедри 

Церковно-історичних та 

Гуманітраних дисциплін 

Волинська духовна семінарія, 1997, 

Регентське відлленя, диплом № 25. 

Волинський державний університет 

імені Лесі Українки, 2001 р., 

спеціальність: «Українська мова і 

література», кваліфікація: «Філолог, 

викладач української мови та 

літератури». Диплом: ВС № 15049961. 

 

Спеціаліст, диплом: ВС № 15049961. 

КАФЕДРА ПРАКТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 
священик Олександр 

Хорошко 

 

Завідувач кафедри 

Практичних дисциплін 

Київська православна богословська 

академія, 20010 р.,  

Диплом №000119 

 

Кандидат богословських наук, тема 

дисертації: «Епоха імператора 

Юстиніана І Великого (527-565 рр.) та її 

відображення в творах візантійських 

істориків», диплом №000119, рішенням 

Спеціалізованої Вченої Ради Київської 

Православної Богослвоської Академії від 

26.04.2010 року, протокол №09. 
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протоієрей 

Володимир Вакін 

 

Ректор  

Волинської 

православної 

богословської академії, 

професор кафедри 

Практичних дисциплін 

Київська православна богословська 

академія, 2009 р.,  

Диплом №000104 

 

Східноєвропейський національний 

університет імені Лесі Українки, 

історичний факультет, напрям «Історія», 

кваліфікація: «Бакалавр історії». 

Диплом: ВС №47221749 

2014 

 

Кандидат богословських наук, тема 

дисертації: «Практика та традиція 

церковного суду в житті Київської 

митрополії (988-1917 рр.)», диплом 

№000104, рішенням Вченої Ради 

Київської Православної Богослвоської 

Академії від 04.06.2009 року, протокол 

№06. 

 

Доцент кафедри Практичних дисциплін 

ВПБА, Рішенням Вченої ради ВПБА від 

18 лютого 2015 р. протоко №5, згідно з 

указом Патріарха Київського і всієї 

Руси-України Філарета за №17 від 

12.03.2015 р. 

АД №003 

 

Докторант КПБА 

протоієрей Богдан 

Гринів 

 

Доцент кафедри 

Практичних дисциплін 

Ленінградська Духовна Академія і 

Семінарія, 1982 р. 

Атестат № 4446 

Доктор богослов’я, диплом WCU 2003-

05-21/114/DDV-UA, Рішенням Ради в 

Вашингтонському Коледжі та 

Університеті від 21 травня 2003 року 

(протокол №114). 

митрополит Михаїл 

(Зінкевич) 

 

Старший викладач 

кафедри Практичних 

дисциплін 

Санкт-Петербургська Православна 

Богослвоська Академія, 

1994 р. 

 

Київська Духовна Академія, 1998 р. 

 

Тернопільський національний 

педагогічний університет імені 

Володимира Гнатюка, 2014, 

спеціальність: «Історія», 

кваліфікація: «Історик, вчитель 

історії». Диплом ТБ №47516828 

 

Східноєвропейський національний 

університет імені Лесі Українки 

Магістр богослов’я, 1998 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кандидат історичних наук, 2019 р. 

 

архієпископ Онуфрій 

(Хаврук) 

 

Викладач кафедри 

Практичних дисциплін 

Луцькийпедагогічнийінститут 1984 р. 
Магістрбогослів’я, 

аспірантвНаціональномууніверситеті 

«Острозькаакадемія»заспеціальністю«ре

лігієзнавство» 

Маласпіна 

Валентиина 

Андріївна 

 

Викладач кафедри 

Практичних дисциплін 

Санкт-Петербургська Православна 

Богослвоська Академія, 1995, 

Регентське відділення, кваліфікація: 

«Регент». Диплом № 281 

 

Волинський державний університет 

ім. Лесі Українки, 2002 р., 

спеціальність: «Музична педагогіка 

і виховання», кваліфікація: 

«Викладач музики». 

Диплом: ВС № 21159849 

Регент 

Диплом № 281 

 

 

 

 

 

 

 

Викладач музики 

Диплом: ВС№ 21159849  

Скиба Надія 

Ярославівна 

 

Викладач кафедри 

Практичних дисциплін 

Тернопільска Академія народного 

господарства, 2001 р., 

спеціальність: «Фінанси», 

кваліфікація: «Економіст». Диплом 

ТЕ № 162774730 

Фінаси та економіка. Диплом ТЕ № 

162774730 

Вакін Дарина 

Олегівна 

 

Викладач кафедри 

Практичних дисциплін 

Львівськийнаціональнийуніверсите

тіменіІванаФранка, 2013р., 

спеціальність «Правознавство», 

кваліфікація «магістрправа». 

ДипломВК №45810838 

«Магістрправа». 

ДипломВК №45810838 
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У 2019/2020 навчальному році навчально-виховну та наукову-дослідницьку 

діяльність здійснювало 3 кафедри: Кафедра Священного Писання і Богослів’я, 

Кафедра Церковно-історичних та Гуманітарних дисциплін та Кафедра Практичних 

дисциплін, на яких працювало 42 наукових та науково-педагогічних працівників, з 

яких 5 має науковий ступінь доктора наук, 16 – кандидата наук. На посадах: 

професорів – 5; доцентів – 10; старших викладачів – 5; викладачів – 11; 

асистентів – 11. 
Серед професорсько-викладацького складу 10 викладачів продовжує навчання 

в аспірантурі. 

Особливо академія пишається тим, що в ній викладає 4 архієреї Православної 

Церкви України – митрополит Михаїл (Зінкевич), митрополит Антоній (Махота), 

архієпископ Онуфрій (Хаврук), архієпископ Нестор (Писик). 

Священик Михайло 

Хімчак 

 

Викладач кафедри 

Практичних дисциплін 

Волинська Православна 

Богословська Академія, 2014 р. 

Диплом ВА №01316 

 

Магістр богослів’я, тема дипломної 

роботи: «Розвиток братського руху на 

Волині і його значення в історії 

Православної Церкви». 

Диплом ВА №01316 
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Розподіл по кафедрах викладачів  

Волинської православної богословської академії 

 

Кафедра Священного Писання та богослів’я 

Предмети: Катехізис, Біблійна археологія, Біблійна історія, Біблійне 

богослів’я, Ісагогіка і текстологія Нового Завіту, Новий Завіт, Ісагогіка і 

текстологія Старого Завіту, Старий Завіт, Догматичне богослів’я, Догматичне 

богослів’я з поглибленим вивченням, Літургійне богослів’я, Моральне 

богослів’я, Патрологія, Історія та богослів’я РКЦ, Історія та богослів’я 

протестантських деномінацій, Основне богослів’я, Апологетика, Новітні та 

нетрадиційні секти і культи. 

Завідувач кафедри – кандидат богословських наук, доцент протоієрей 

Миколай Цап’юк. 

Члени кафедри:  

Професор кафедри – доктор історичних наук, професор Кучинко Михайло 

Михайлович. 

Професор кафедри - кандидат богословських наук, доцент протоієрей 

Василь Лозовицький. 

Доцент кафедри – доктор богословських наук протоієрей Василь Вепрук.  

Доцент кафедри – доктор богословських наук Стецько В’ячеслав 

Анатолійович. 

Доцент кафедри - кандидат богословських наук священик Андрій Хромяк.  

Старший викладач кафедри – магістр богослів’я, магістр релігієзнавства 

протоієрей Ігор Скиба. 

Старший викладач кафедри - кандидат богословських наук протоієрей 

Станіслав Беспалов. 

Викладач кафедри - кандидат богословських наук священик Корнелій 

Хрущ. 

Кафедра церковно-історичних та гуманітарних дисциплін  

Предмети: Історія Української Православної Церкви, Історія Української 

Православної Церкви в діаспорі, Богослів’я ікони, Історія Української 

Православної Церкви в ХХ ст., Педагогіка, Методика викладання християнської 

етики, Православна педагогіка у вищій школі, Грецька мова, Історія 

християнського мистецтва, Філософія, Актуальні проблеми сучасної релігійної 

етики, Історія української богословської освіти і думки, Іноземна мова, Іноземна 

мова за професійним спрямуванням, Історія Помісних ЦЕРКОВ, Історія 

Орієнтальних Церков, Візантологія, Методика викладання богословських 

дисциплін, Історія України, Основи науково-дослідницької роботи, 

Загальноцерковна історія, Джерелознавство та церковна історіографія, 

Прикладна архітектура, Церковний етикет, Психологія, Православна психологія 

у вищій школі, Українська мова (за професійним спрямуванням), Риторика та 

культура мовлення, Релігійна культурологія, Теорія та історія релігій, 

Педагогіка, Православна педагогіка у вищій школі. 

Завідувач кафедри – магістр богослів’я, магістр релігієзнавства протоієрей 

Миколай Цап. 

Члени кафедри:  

Професор кафедри – доктор філософських наук, Головей Вікторія Юріївна. 
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Професор кафедри – кандидат історичних наук Кучерепа Микола 

Михайлович. 

Доцент кафедри – кандидат богословських наук, кандидат педагогічних 

наук протоієрей Юрій Пилипець. 

Доцент кафедри – кандидат богословських наук, доцент священик Ярослав 

Черенюк. 

Доцент кафедри – кандидат мистецтвознавства Бокій Тетяна Філаретівна. 

Доцент кафедри – кандидат філософських наук Сацик Ігор Каленикович. 

Старший викладач кафедри – кандидат педагогічних наук Гордієнко Юлія 

Анатоліївна. 

Викладач кафедри – кандидат богословських наук священик Олександр 

Хорошко (внутрішнє суміщення). 

Викладач кафедри – кандидат богословських наук священик Корнелій 

Хрущ (внутрішнє суміщення). 

Викладач кафедри – магістр богослів’я, магістр політології протоієрей 

Владислав Фульмес. 

Викладач кафедри – магістр богослів’я протоієрей Михаїл Зінкевич. 

Викладач кафедри – магістр психології, магістр релігієзнавства Цап Оксана 

Романівна. 

Викладач кафедри – Волочай Наталія Володимирівна. 

Кафедра практичних дисциплін 

Предмети: Літургіка, Історична літургіка, Місіологія, Аскетизм, Пастирське 

богослів’я, Церковний спів, Сектознавство, Церковне право, Правові та 

економічні основи діяльності парафії, Гомілетика, Військове капеланство, 

Церковний устав, Новітні інформаційні технології, Богослужбове читання 

українською та церковнослов’янською мовами. 

Завідувач кафедри – кандидат богословських наук священик Олександр 

Хорошко. 

Члени кафедри:  

Професор кафедри – кандидат богословських наук, доцент протоієрей 

Володимир Вакін. 

Доцент кафедри – доктор богословських наук протоієрей Богдан Гринів.  

Доцент кафедри – кандидат богословських наук архієпископ Нестор 

(Писик). 

Доцент кафедри – кандидат богословських наук, доцент протоієрей 

Миколай Цап’як (внутрішнє суміщення). 

Старший викладач кафедри – митрополит Михаїл (Зінкевич). 

Старший викладач кафедри – магістр богослів’я, магістр релігієзнавства 

протоієрей Ігор Скиба (внутрішнє суміщення). 

Викладач кафедри – магістр богослів’я архієпископ Онуфрій (Хаврук). 

Викладач кафедри – магістр богослів’я священик Михайло Хімчак. 

Викладач кафедри – Маласпіна Валентина Андріївна. 

Викладач кафедри – Вакіна Дарина Олегівна. 
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Список керівників курсів та інспекторів 

Керівники курсів 

І (коледж) – Тетяна Віталіївна Черенюк; 

I – ієродиякон Єфрем (Збирун); 

ІI – Андрій Васильович Гайдай; 

ІІI – Роман Петрович Гула; 

ІV – Дмитро Миколайович Панасюк; 

V – ієромонах Іларіон (Зборовський); 

VI – прот. Петро Стеблина. 

 

Інспектори:  

ієромонах Єфрем (Збирун); 

Дмитро Миколайович Панасюк; 

Андрій Васильович Гайдай; 

Роман Петрович Гула. 

 

 

ВІДОМОСТІ  

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності  

Волинського православного коледжу ВПБА 

2019/2020 рр. 

 

№  

п/п  

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові  

Рік 

народження  

З якого 

року 

працює  

Закінчений навчальний 

заклад  

Вчена ступінь і  звання  

Викладач 

предметів  

1. Черенюк 

Тетяна 

Віталіївна 

1997 р. 01.09.2019 

р. 

Східноєвропейський 

національний 

університет імені Лесі 

Українки, 2018 р. 

Спеціальність: «Музичне 

мистецтво», кваліфікація 

«Бакалавр музичного 

мистецтва, викладач 

диригентсько-хорових 

дисциплін, керівник 

музичний». 

Диплом  

В18 №126550 

Керівник 

Регентського 

відділення 
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Бібліотека Волинської православної богословської академії 

Незамінним джерелом знань і невичерпним джерелом духовного 

багатства кожної людини є книга. Як не можна уявити собі навчального 

закладу без книги, так не можна уявити його без бібліотеки. 

Бібліотека навчає читачів орієнтуватися у світі інформації, 

користуватися джерелами інформації. 

Бібліотека – це інформаційний центр, складова частина виховної, 

культурної, освітньої діяльності. 

Основним джерелом поповнення фонду нашої бібліотеки ВПБА є: 

– придбання книг коштами академії; 

– одержання літератури, подарованої і придбаної бібліотеці від правлячого 

митрополита Михаїла (Зінкевича);  

– отримання книг в подарунок від жителів м. Луцьк; 

– передплата періодичних видань; 

– надходження у іменні фонди. 

Для збереження фонду проводиться чіткий і систематичний облік. Кожна 

книга реєструється в базу даних, наклеюється і пропечатується інвентарний 

номер. Студент на комп’ютері за яким він працює знаходить книгу за автором, за 

назвою, за ключовими словами або тематичною рубрикою. Читачі бібліотеки 

мають відкритий, вільний доступ до Wi-Fi. 

Студенти користуються літературою релігійно-духовного напрямку, і яка 

у порівнянні нещодавно вийшла і електронними православними 

енциклопедіями. 

2.  Маласпіна 

Валентина 

Андріївна  

1970 р.  01.09. 

1995 р.  

СПбДА (рег. клас), 

Волинський державний 

університет ім.. Лесі 

Українки, Інститут 

мистецтв зав. 

регентського відділення  

Церковний спів,  

Диригування,  

Практика роботи 

з хором  

 

3.  Завіруха  Лілія  

Анатоліївна  

1987 р.   

01.09.2014 

р.  

Київський педагогічний 

інститут  ім. М. П.  

Драгоманова,  Інститут 

мистецтв аспірант  

Хорознавство 

Світова музична 

література 

Фортепіано  

4.  Лукач Марія  

Іванівна  

1948 р.  01.09. 

1996 р.  

Луцький педагогічний 

інститут  

Сольфеджіо, 

Основи гармонії, 

Читка хорових 

партитур  

5.  Півачук   

Лариса  

Леонтіївна  

1958 р.  01.09.2014 

р.  

Рівненський педагогічний 

інститут  

Постановка 

голосу  
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Наукова діяльність Волинської православної богословської академії 

Одним з пріоритетних напрямів та невід’ємною складовою розвитку 

Волинської православної богословської академії є її науково-дослідна та видавнича 

діяльність.  

Важливою науковою подією в житті ВПБА стала презентація 23 жовтня під 

час урочистої Академії з нагоди Актового дня сьомого номеру щорічного 

богословсько-історичного наукового журналу «Волинський благовісник» (VB) 

(Волинський Благовісник: богословсько-історичний науковий журнал Волинської 

Православної Богословської Академії Православної Церкви України / ред. кол.: 

протоієрей Володимир Вакін (голов. ред.) [та ін.]. Луцьк: Видавництво Волинської 

православної богословської академії EΙΚΩΝ, 2019. № 7. 416 с.), яку провів 

проректор з наукової роботи прот. Владислав Фульмес. Наповнення журналу 

містить 23 публікації з богослів’я, літургіки, церковної історії, візантології, 

церковного права, апологетики, іконографії, філології, розділи присвячені 

видатним постатям та взаємодії Церкви і суспільства. Всі наукові дослідження в 

журналі складають доробок викладачів та студентів ВПБА, а також науковців 

світських навчальних закладів України. Обсяг журналу становить 416 сторінок, 

тираж – 500 примірників.  

Дотримуючись політики відкритого доступу (Open Access), окрім 

друкованого примірника журналу VB, усі статті номеру розміщені на офіційному 

сайті видання http://vb.vpba.edu.ua/ . В рамках успішної співпраці з міжнародною 

організацією CrossRef кожній публікації було присвоєно індетифікаціний номер 

DOI. 

Була здійснена праця над вдосконаленням журналу. «Волинський 

благовісник» (VB) було включено до наступних наукометричних баз даних: 

WorldCat (OCLC), Scientific Indexing Services, Index Copernicus, Directory of Open 

Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing. Станом на кінець 

2019 року журнал індексується у восьми наукометричних базах даних. 

Продовжується робота над включенням журналу до інших реферативних та 

наукометричних баз даних.  

Окрім цього, була здійснена робота над посиленням редакційної колегії 

журналу науковцями не лише України, але й закордону, їх поділ на членів 

редакційної колегії та офіційних рецензентів. До числа редакції колегії журналу 

увійшли: головний редактор – прот. Володимир Вакін, кандидат богословських 

наук, доцент, ректор ВПБА; заступник головного редактора – прот. Владислав 

Фульмес, проректор з наукової роботи ВПБА; члени редакційної колегії: прот. 

Василь Лозовицький, к.б.н., доц.; прот. Миколай Цап’юк, к.б.н., доц.; свящ. Андрій 

Хром’як, к.б.н., доц.; свящ. Олександр Хорошко, к.б.н.; archimandrite Сyril 

(Hovorun), Dr. Sci., prof.; Zdzisław Kieliszek, PhD; Serge Cipko, PhD. Рецензенти: 

свящ. Ярослав Черенюк, к.б.н., доц.; свящ. Корнелій Хрущ, к.б.н.; Головей Вікторія 

Юріївна, д.ф.н., проф.; Кучерепа Микола Михайлович, к.іст.н., проф.; Преловська 

Ірина Миколаївна, д.іст.н., проф.; Борщевич Володимир Трохимович, д.іст.н.; 

Филипович Людмила Олександрівна, д.ф.н., проф.; Хромець Віталій Леонідович, 

д.ф.н., доц.; Смирнов Андрій Іванович, к. іст. н., доц.; archbishop Job (Gecha), Dr. 

Sci., prof.; Elzbieta Szczot, Dr. Sci., prof.; Zurab Kutateladze, Dr. Sci., prof.; Irena 

Mytnik, Dr. Sci.; Lucjan Swito, Dr. Sci.; archpriest Václav Ježek, PhD, prof.; 

archimandrite Grigorios D. Papathomas, PhD, prof.; Katarzyna Jakubowska-Krawczyk, 

PhD; Eirini Artemi, PhD; Valeri Polkovsky, PhD. Таким чином, редакційну колегію 

http://vb.vpba.edu.ua/
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наукового журналу «Волинський благовісник» (VB) складають науковці України 

(13), Греції (2), Польщі (5), Швейцарії (1),  США (1), Канади (3), Грузії (1), Франції 

(1), Словаччини (1). 

Усі наукові видання Волинської православної богословської академії 

продовжують розміщуватися на платформі для обміну науково-дослідними 

роботами між науковцями Academia.edu (https://independent.academia.edu/VPBA). 

У вересені 2019 року Божого  Волинська Православна Богословська Академія 

отримала доступ до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of 

Science. Це дало можливість студентам та викладач Академії користуватись 

пошуком найновіших та актуальних публікацій з різної тематики при підготовці 

своїх наукових досліджень.  

 

Інша діяльність 

За звітний період делегати Волинської православної богословської академії 

активно долучалися до проведення міжнародних та всеукраїнських конференцій, 

які відбувались в інших закладах вищої освіти, наукових інституціях та брали 

активну участь в інших наукових заходах. Зокрема:  

11 вересня 2019 року Божого студенти ВПБА та священники єпархії взяли участь у 

круглому столі на тему: «Важливість вакцинації для громадського здоров’я» в 

конференц-залі Волинського обласного центру Громадського здоров’я відбувся; 

18 вересня 2019 року Божого проректор з наукової роботи прот. Владислав 

Фульмес взяв участь у роботі форуму «Smart Lion. Immunitechnology in medicine 

2019», відвідавши лекцію Армена Гаспаряна «Шлях до міжнародних науко 

метричних баз» (Львів) ; 

19 вересня 2019 року Божого декан богословського факультету прот. Василь 

Лозовицький та студенти ВПБА взяли участь в науково-мистецькому заході 

присвяченому ювілею Любові Василів-Базюк «Любов до отчого краю» ; 

5 жовтня 2019 року Божого декан богословського факультету прот. Василь 

Лозовицький привітав усіх освітян шкіл Луцька напередодні професійного свята; 

3 жовтня 2019 року Божого у палаці культури міста Луцька, відбувся святковий 

концерт із нагоди Дня працівників освіти. Захід відвідав секретар Вченої ради 

ВПБА свящ. Корнелій Хрущ; 

24 жовтня 2019 року Божого завідувач кафедри Практичних дисциплін свящ. 

Олександр Хорошко та студенти ВПБА у рамках роботи XXVI Міжнародної 

наукової конференції «Волинська ікона: дослідження та реставрація» взяли участь 

у презентації нової виставки музею Волинської ікони «Волинська ікона: нові 

відкриття» (твори іконопису XVII-XXVI ст. Реставрація 2018-2019 рр.); 

24 жовтня 2019 року Божого проректор з наукової роботи прот. Владислав 

Фульмес та декан богословського факультету прот. Василь Лозовицький взяли 

участь у відкритті та пленарному засіданні ХХVI міжнародної наукової 

конференції «Волинська ікона: дослідження та реставрація»(м. Луцьк); 

14 листопада 2019 року Божого кафедра Практичних дисциплін Богословського 

факультету ВПБА провела круглий стіл на тему: «Таїнство хрещення в історії 

християнської церкви» (завідувач: к.б.н. свящ. Олександр Хорошко); 

23 листопада 2019 року Божого студенти вшанували жертв Голодомору 1932-33 

років; 

25 листопада 2019 року Божого делегація ВПБА у складі ректора прот. 

Володимира Вакіна та проректора з наукової роботи прот. Владислава Фульмеса 

https://independent.academia.edu/VPBA
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відвідала Український католицький університет. У програмі поїздки відбулася 

зустріч з ректором УКУ о. д-р Богданом Прахом і робоча нарада за участі 

проректора з наукової роботи проф. Ігоря Скочиляса, заступника декана 

Філософсько-богословського факультету Тараса Тима та працівника Івана 

Альмеса. Також зустрілися з президентом Інституту Екуменічних студій о. д-р 

Іваном Дацьком і директором ІЕС Павлом Смицнюком. Завершились відвідини 

екскурсією приміщеннями навчальних корпусів УКУ, храму, бібліотеки та 

іконописної школи; 

5 грудня 2019 року Божого у Волинській православній богословській академії за 

участі професорсько-викладацького складу та студентства відбулась презентація 

монографії Людмили Стрільчук та Андрія Нінічука «Війна пам’яті та війни 

пам’ятників у сучасних українсько-польських відносинах»; 

10 грудня 2019 року Божого в Актовому залі ВПБА відбулась екологічна година 

«Щоб земля дихала»; 

11 грудня 2019 року Божого студенти ВПБА взяли участь у Фестивалі 

національних культур України під гаслом: «Україна поліетнічна та полірелігійна: 

приклад Закарпаття» (Ужгород); 

11 грудня 2019 року Божого викладачі та студенти ВПБА відвідали презентацію 

книги Тараса Чухліба «Донеччина та Луганщина – козацькі землі України (XVI–

XVIII ст.)»; 

12 грудня 2019 року Божого капелани Волинської єпархії ПЦУ та студенти ВПБА 

відвідали презентацію книги Тетяни Ковтунович і Тетяни Привалко «Капелани. На 

службі Богу і Україні»; 

16 грудня 2019 року Божого відубалсь відкрита лекція завідувача кафедри 

Церковно-історичних і Гуманітарних дисциплін ВПБА, канцлер Волинської єпархії 

прот. Миколая Цапа «Новітній шлях Української Церкви до автокефалії», 

присвячена річниці Об’єднавчого собору і проголошення автокефалії Православної 

Церкви України; 

20 грудня 2019 року Божого завідувач кафедри Практичних дисциплін свящ. 

Олександр Хорошко разом зі студентами ВПБА відвідав відкриття виставки 

«Замлиння», міжнародний пленер іконопису та сакрального мистецтва на Волині 

2019 року;  

20 грудня 2019 року Божого відбулась відкрита лекція кандадата історичних наук, 

доцент, колишнього викладача Національного університету «Острозька академія» 

Володимира Івановича Маключенка; 

23 грудня 2019 року Божого кафедра Практичних дисциплін Богословського 

факультету ВПБА провела круглий стіл на тему: «Реформа календаря і пасхалії: 

історія та сучасність» (завідувач: к.б.н. свящ. Олександр Хорошко). 

 

 

 

 

 

Ректор ВПБА                                                                            прот. Володимир Вакін 


