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1. Навчально-методична робота: 

 

У звітній період виконував запланований обсяг педагогічного 

навантаження. Впродовж звітного періоду читав лекції та проводив семінарські 

та практичні заняття з «Релігієзнавства», «Філософії фантастики», «Новітніх 

релігійних течій та рухів», «Історії української культури», «Буддизм: культурний 

і релігійний виміри» для студентів денної форми навчання на факультетах 

Львівського національного університету ім. І. Франка: філософському, 

філологічному, історичному, іноземних мов, юридичному, прикладної 

математики, механіко-математичному, міжнародних відносин, економічному, 

управління фінансами та бізнесу тощо. Читав дисципліну вільного вибору 

студентів «Нові релігії світу та України». З даних курсів розроблено та 

вдосконалено комплексні програми, залікові та екзаменаційні питання, модульні 

тести та розміщено на Інтернет-сторінці філософського факультету. Вчасно 

підготував і розмістив на персональній сторінці силабуси курсів. Педагогічне 

навантаження виконувалося повністю.  

Постійно супроводжую, доповнюю, оновлюю інформацію на персональній 

сторінці Львівського національного університету. Поступово вдосконалюю 

англомовну версію сторінки.  

Займався розробкою, впровадженням та вдосконаленням програм із 

навчальних курсів «Нові релігії світу та України», «Релігієзнавство», «Новітні 

релігійні течії та рухи», «Філософія фантастики» та «Буддизм: культурний і 

релігійний виміри».  

Брав участь у робочій групі щодо спеціальності «Релігієзнавство» для 

аспірантури філософського факультету. Розробив і вдосконалив програми курсів 

для спеціальності «Релігієзнавство» (аспірантура): «Антропологія релігії», 

«Постмодерний та постколоніальний дискурс в релігієзнавстві», «Сучасні 

тенденції в релігієзнавстві».  

Брав участь у методичних та наукових семінарах кафедри теорії та історії 

культури філософського факультету ЛНУ ім. І. Франка. Керував роботою 

студентів під час написання курсових, бакалаврських та магістерських робіт.  

 

2. Науково-дослідна робота: 

 



Підготував проект докторського дослідження на тему «Трактування 

людини в буддійській філософії у контексті міжкультурного  діалогу "Схід-

Захід"». Тему затверджено на Вченій раді факультету.  

Брав участь у роботі над кафедральною науковою темою. Результати роботи 

апробовано на наукових конференціях і у рукописах статей.  

Опублікував статтю спільно із Облакевичем В.:  

• Образ супергероя у популярній культурі як медіатор філософських 

ідей (український контекст) / Колесник Ігор, Облакевич Віталій. 

Соціогуманітарні проблеми людини, С. 67-74, 2021. 

До друку прийнято статтю у Вісник Львівського університету. Серія 

філософсько-політологічні студії № 42/2022 на тему:  

• Філософія фантастики: теоретичні та практичні особливості 

академічної дисципліни 

Керував бакалаврськими роботами:  

1) Ящишин Т. «Проблема визначення жанру фентезі та його функції у 

творах Дж.Р.Р.Толкіна та Дж.Роулінг» (УКУ, кафедра філології);  

2) Стецик А. «Формування медіа-образу інфлюенсера на інтернет-

платформах та в соціальних мережах (на прикладі Аліни Паш і Макса 

Барських) (УКУ, кафедра культурології).  

Взяв участь у 2 наукових конференціях, з них: 

• Міжнародні – 1 (тези: Буддійська медитація у контексті секуляризації: 

від руху віпасани до Mindfulness Дж.Кабат-Зіна) 

• Звітні – 1 (тези: Діалог між буддизмом і наукою на прикладі інституту 

розуму і життя (Mind and Life Institute) 

Взяв участь у Літньому дослідницькому інституті (Summer Reasearch 

Institute, 6-10 червня 2022) на тему «Іншування, приналежність, становлення». 

Учасники із 40 країн світу.  

Виконую обов’язки випускового редактора релігієзнавчого часопису 

«Релігієзнавчі нариси», присвяченому медіатизації та діджиталізації релігії. 

Для актуального випуску часопису було підготовлено:  

1) Переклад з англійської статті «Релігія на католицьких Інтернет 

форумах. Пам'ять опосередкована» (2.5 академічних аркуша);  

2) Рецензію на: Handbook of hyper-real religions / edited by Adam Possamai, 

Leiden Boston 2012, 441 p. 

Співпрацюю із організацією «Львів – місто літератури ЮНЕСКО»:  

1) Був учасником комісії «Читання молодого міста». Рубрика – фантастика 

і фентезі;  

2) Брав участь у записі інтерв’ю для «Львівського радіо» у межах проекту 

"(Не) забуті імена літературного Львова. Місця Лема" (14 вересня 2021) 

та відео-розповіді про видатного письменника-фантаста. 

Підготував до друку розділ колективної монографії філософського 

факультету на тему: «Буддизм в Україні: школи і перспективи розвитку» (1.5 

академічних аркуша). 



Працюю фасилітатором і співавтором проекту «Щоденники війни» 

(спільно із Центром міської історії, лютий-червень 2022 р.).  

Беру участь із лекцією «Візія майбутнього у кіберпанку» у кінопоказі 

«Аніматриця», організованому Lviv Open Lab та Дитячий фонд UNICef (25 

червня 2022). 

 

3. Виховна та громадська робота: 

 

Брав участь у підсумковій комісії із захисту курсових групи ФФК-21с. 

Виконував обов’язки наставника академічної групи ФФК-41с спеціальності 

«Культурологія». Згідно із планом роботи наставника групи, проводив різні 

форми діяльності та співпраці зі студентами. Організовував читальний клуб для 

студентів- культурологів першого курсу.  

Займаюся впорядкуванням контенту для сайту кафедри і в соціальній 

мережі facebook. Редагував і доповнював персональні сторінки викладачів 

кафедри відповідно до вимог. Частково проведено англіфікацію сторінок 

викладачів.  

Відповідальний за розподіл і прикріплення педагогічного навантаження у 

системі ПС-Кафедра кафедри теорії та історії культури.  

Спільно зі студентами групи ФФК-11с організували серію освітніх 

подкастів на релігієзнавчу та культурологічну тематику.  

Беру участь у робочій групі ОПП бакалавр культурології.  

Беру участь у діяльності Молодіжної Асоціації Релігієзнавців України. 

Перебуваю у редакційній колегії релігієзнавчого часопису «Релігієзнавчі 

нариси».  

Член Апеляційної комісії філософського факультету.  
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