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Основні праці Івана Шевціва: 
- Порадник для священиків Української Катол. Церкви. – Сідней, 1996. 
- За єдність Церкви і народу. – Мельборн, 1973. 
- Святі тайни в Українському обряді. – Сідней, 1982. 
- Збірник: статті, доповіді, промови. – Львів, 1996. 
- Хвилини духовного піднесення. – Львів, 1996. 
- Відзначення ювілею 1000-ліття Хрещення Руси-України в Австралії. – 

Львів, 1997. 
- Соборчики духовенства УГКЦеркви в Австралії. – Сідней, 1998 (с/а 

Дм.Сенів). 
- Парафія св. Андрія в Сіднеї. – Сідней-Львів, 1999. 
- З Богом та Україною в серці. – Львів, 2001. 
- Християнська Україна. Вибрані твори. За ред. А.Колодного. – К.,2003. 
- Збірник проповідей 1998-2005 рр. Укладач Дм. Сенів. – 2005. 
- Власна церковна преса в Австралії. Причини до поселення українців в 

Австралії. Укладач Дм. Сенів. – Сідней, 2005. 
- Opera Omnia. Том 1. Укладач Дм.Сенів. – Сідней. 2006. 
- Opera Omnia. Том ІІ. Укладач Дм. Сенів. – Сідней, 2007. 
- Україна-Рим-Лондон_Брадфорт-Сідней. Кореспонденція о. Івана Шевціва 

1951-1999 років. – Львів, 1999. 
 
Статті о. Івана Шевціва друкувалися в низці колективних монографій і 

наукових збірників Відділення релігієзнавства ІФ НАН України, квартальнику 
«Українське релігієзнавство», газетах і часописах «Патріярхат» (США-
Україна), «Нива» (Італія), «Наша Церква» (Англія), «Визвольний шлях» 
(Англія). «Церква і життя» (Австралія), «Релігійна свобода» (Україна) та ін.  
 
 
 

*** 
 
 
 

2. Велика втрата українських релігієзнавців 
 
Коварна смерть, як наслідок автокатастрофи, забрала у січні ц.р. в 

українських релігієзнавців на 31-му році життя перспективного науковця, 
творчого дослідника, щирого нашого друга Наталію Сергіївну Гаврілову 

Наталя навчалася Тернопільському педагогічному університеті. Вже 
тоді брала участь в роботі Літніх шкіл молодих релігієзнавців. Після 
закінчення в 2007 році аспірантури Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди і 
успішного захисту кандидатської дисертації була залишена у Відділенні 
релігієзнавства на посаді молодшого наукового співробітника. Опісля, в 2011 
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році, конкурсна комісія перевела її на посаду наукового співробітника відділу 
історії релігії і практичного релігієзнавства. 

Наталія Гаврілова виявила себе здібним і творчим науковцем. Її 
науковими зацікавленнями були насамперед проблеми релігійної духовності, 
релігійності молоді, релігії і освіти, суспільно-громадської діяльності 
релігійних спільнот тощо. Вона брала участь у виконанні трьох планових тем 
Відділення релігієзнавства, в дослідженні двох грантових тем, зокрема і з 
науковцями Російської Академії наук. Наталією видрукувано в закордонні 
індивідуальну монографію «Религиозное сознание: во что и как верит 
украинская молодежь», а також у різних наукових виданнях – колективних 
монографіях, часописах і наукових збірниках - біля 50 статей. Вона є 
співавтором колективних монографій “Релігійні процеси в перспективі їх 
виявів», «Дисциплінарне релігієзнавство», «Практичне релігієзнавство», 
«Міжконфесійні відносини поліконфесійної України», «Релігія в контексті 
духовного життя», «Вопросы религии и религиоведения» та ін. Нею 
підготовлено для видруку в томах «Української Релігієзнавчої Енциклопедії» 
більше 30 статей-довідок. Н.Гаврілова брала участь в підготовці для владних 
органів трьох науково-експертних матеріалів. Визначилася в темі докторської 
дисертації і працювала над нею. 

Н.С. Гаврілова брала активну участь в організації різного масштабу – 
міжнародних, всеукраїнських і регіональних - наукових конференцій, які 
проводяться Відділенням релігієзнавства й іншими інституціями. Нею 
виголошено на наукових конференціях біля 30 доповідей/повідомлень. 

Свої наукові здобутки Н.Гаврілова активно пропагувала в закордонній 
релігієзнавчій аудиторії. Вона виступала на наукових конференціях в Італії, 
Росії, Вірменії, Угорщині, Хорватії, Польщі. Була слухачем міжнародного 
молодіжного семінару соціологів релігії, де одержала документ-посвідчення 
про підвищення нею своєї фахової кваліфікації. Водночас Н.Гаврілова була 
постійним учасником міжнародного проекту «Релігія: мінімуми і максимуми». 
З 2012 року Наталія виконувала обов’язки вченого секретаря Української 
Асоціації релігієзнавців. 

Смерть Н.С. Гаврілової – це велика втрата для українського 
релігієзнавства. На таких, якою була Наталія, старше покоління релігієзнавців 
покладає свої сподівання на успішну перспективу релігієзнавчого фаху. То 
велике горе, що одну із сходинок цієї перспективи ми втратили. 

Світла пам’ять про Наталію ми збережемо на довгі роки життя. 
Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ разом з УАР і Тернопільським 

національним педагогічним університетом ім. В.Гнатюка в лютому 2013 р. 
провели науково-практичну конференцію «Релігія і освіта: історичний і 
сучасний контекст вхаємовідносин», присвячену її пам’яті. Готується до друку 
її матеріали, а також збірник наукових статей Н.Гаврілової із вміщенням в 
ньому спогадів про нашого дорогого товариша.  

 
Український релігієзнавчий загал 


