
 

Фіалковський Зореслав (Віктор), етнопсихолог, голова та      
жрець Київської громади українських рідновірів. «Велесова      
книга» в обрядовій практиці Рідної Віри. 
 
Пашник Світовит Дмитрович, верховний волхв ДЦ «Руське       
Православне Коло». Образ Матир-Сви, як священної птахи       
русів, у «Велесовій книзі». 
 
Арсенія/Туз Ольга Юліанівна, голова громади Старожитньої      
віри «Руси», опікувач за місцем паломництва на Хоривиці        
(Замковій горі). «Велесова книга» - листування заколотників       
напередодні створення ними держави Київської Русі:      
ключові моменти. 
 
Завалій Олександр Іванович, пошукач Відділення     
релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН       
України. «Дощечки Ізенбека» за архівними     
матеріалами Брюссельського університету». 
 
Шевченко Віталій Володимирович, доктор філософських     
наук, професор Відділення релігієзнавства Інституту філософії      
імені Г.С. Сковороди НАН України. «Велесова книга»:       
обставини знайдення та дослідження пам’ятки за межами       
України. 
 
Шилов Юрій Олексійович, почесний доктор історичних наук,       
академік 5 недержавних академій України, РФ, США.       
«Велесова книга» – критерії достеменності. 

 
Участь у дискусії: 

Всі присутні. 

 Відділення релігієзнавства 
Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України  

 
 
 
 
 

 
 
 

Програма круглого столу  
 

«Велесова книга» 
в науковому та релігійному 

дискурсах 

 
6 грудня 2019 р. 

Київ 



Місце проведення: 
 

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України 
(Київ, вул. Трьохсвятительська 4, 

четвертий поверх, актова зала, к. 410). 
 

Початок роботи круглого столу — 11:00 
 
 

Регламент роботи: 
Доповідь — 15 хв. 

Участь у дискусії — 7 хв. 
 
 

Модератор: 
кандидат філософських наук 
Базик Дмитро Васильович 

 
 

 
Вітальне слово: 

 
Колодний Анатолій Миколайович, Заслужений діяч науки,      
заступник директора — керівник Відділення релігієзнавства      
Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України,       
президент Української асоціації релігієзнавців, доктор     
філософських наук, професор. 
 
Шилов Юрій Олексійович, почесний доктор історичних наук,       
академік 5 недержавних академій України, РФ, США. 

Доповіді: 
 
Базик Дмитро Васильович, кандидат філософських наук,      
учений секретар Відділення релігієзнавства Інституту     
філософії імені Г.С. Сковороди НАН України. «Велесова       
книга» як об’єкт релігієзнавчого дослідження: основні      
методологічні принципи та актуальні аспекти вивчення. 
 
Недавня Ольга Володимирівна, кандидат філософських     
наук, старший науковий співробітник Відділення     
релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди      
НАН України. «Аксіологічні орієнтації русичів-українців     
за «Велесовою книгою» та літературними пам’ятками      
Х-ХІ ст.”. 
 
Козка Андрій Вікторович, кандидат філософських наук,      
старший науковий працівник Харківського національного     
університету імені В.Н. Каразіна. Концепція «Велесової      
книги» та «Бхагавад-гіти» в аспекті теоцентризму. 
 
Беднарчик Тарас Романович, кандидат філософських наук,      
доцент кафедри філософії та суспільних наук Вінницького       
національного медичного університету імені М.І. Пирогова.      
«Велесова книга» у поглядах перших українських      
релігійних організацій. 
 
Сморжевська Оксана Олександрівна, кандидат історичних     
наук, доцент кафедри новітньої історії України історичного       
факультету Київського національного університету імені     
Тараса Шевченка. Контроверсійність «Велесової книги» в      
рідновірському середовищі України. 

 


