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SUMMARY 

 

 

 

The 52
nd

 issue of the Bulletin ―Ukrainian Religious Studies‖ consists such 

thematic blocks: 

1. HISTORYOSOPHY OF RELIGION 

2. CONFESSIOLOGY OF RELIGION 

3. FREEDOM OF RELIGION EXISTENCE 

4. FROM HISTORY OF RELIGIOUS LIFE 

5. RELIGIOUS STUDIES SCIENCE AND RELIGIOUS STUDIES 

EDUCATION 

 

In the rubric “HISTORYOSOPHY OF RELIGION” there are in 

particular the following papers: O.Nedavnya «The Conceptual Aspects of the 

Research of Christian Churches’ Activities as Vectors of the Social Development 

of Ukraine»,  O.Rudakevych «Religious and national concepts of National 

Development of Polish and Ukrainian Galicia ХІХ-ХХ centuries‖, I.Papayani 

«Religious identity in borders about science of religion», V.Tytarenko 

«Methodological problem of forecasting religious processes». 

In the rubric “CONFESSIOLOGY OF RELIGION” there are in 

particular the following papers: A.Ivanyts’ka «Function of idea of freedom in a 

Christian cult», K.Nedzels’kyi «Revival of the Ukrainian National Church as a 

problem of awakening civic engagement broad masses», S.Prodyvus «Protestant 

view of the relationship of religion and politics», M.Yakubovych «A Problem of 

Relation between ―National‖ and ―Religious‖ in the Context of the Contemporary 

Islamic Traditionalism», S.Svistunov and H.Surina «Some features of the Chinese 

religious-philosophical thinking and their influence on modern belief». 

In the rubric “FREEDOM OF RELIGION EXISTENCE” there are in 

particular the following paper: M.Babiy «Freedom of conscience: theoretical and 

methodological foundations and conceptual principles historyosophy and 

theological explication stages of development and the formation of paradigms», 

V.Khanstantynov «Religious tolerance and cultural legacy of region», H.Kulagina 

«Religious needs of the believer: to the question». 

In the rubric “FROM HISTORY OF RELIGIOUS LIFE” there are in 

particular the following papers: O.Alioshina «The contribution of A. 

Richyns’kyi in the process of introduction of Ukrainian language into practice of 

the Orthodox church in Poland», E.Bystryts’ka «Concept of «the Third Rome» 

in political strategy of Russian empire and the USSR in the 20
th
 century: 

historical aspect», G.Sagan «Yugoslavs – students of Russian religions 

academies in Ukraine», R. Sheretyuk «The discussion of governmental policy of 
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the Russian empire as for Uniate Church during Paul the first rule (1796-1801) 

years», V.Vossina «Diplomacy of Holy See in International Conflict resolution 

(the Pontificate of John Paul II)».  

In the rubric «RELIGIOUS STUDIES SCIENCE AND RELIGIOUS 

STUDIES EDUCATION» there are in particular the following papers: 

A.Kolodnyi «Problems of Religious Studies science and Religious Studies 

education», «Religious Studies: textbooks and teaching aids» by A.Kolodnyi and 

L.Filipovich. 
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«АКАДЕМІЧНЕ РЕЛІГІЄЗНАВСТВО» 

МАЄ СВОЮ ЕЛЕКТРОННУ ВЕРСІЮ 

 

Мультимедійна студія видавництва 

«Свічадо» випустило у світ електронну 

версію написаного колективом Відділення 

релігієзнавства ІФ НАНУ із залученням 

вузівських науковців за редакцією проф.. 

А.Колодного популярного «Академічного 

релігієзнавства». Книга вийшла в світ в 

2000 році, стала бестселером. Авторський 

колектив працює над другим його 

виданням, яке зазнає помітних змін. 

Електронний підручник випущено у світ з 

доопрацюванням фактажу і літератури. 

Він враховує найсвіжіші матеріали 

релігійного життя, відображає його 

сьогоденні проблеми та враховує сучасні 

здобутки вітчизняного і світового 

релігієзнавства. Книга долає старі 

атеїстичні схеми підручникової літератури, враховує повноту дисциплінарної 

структури релігієзнавчої науки. В книзі читач знайде списки новітніх 

релігієзнавчих видань, які рекомендуються до 30 розглянутих тем. Книга 

розрахована на науковців, викладачів релігієзнавчих дисциплін, богословів, 

аспірантів і насамперед студентів вузівських релігієзнавчих спеціалізацій. 

Мультимедійна версія «Академічного релігієзнавства» має зручний 

інтерфейс та функціональну навігаційну систему. Координати його 

придбання можна дізнатися у Відділенні релігієзнавства ІФ НАНУ (Київ, вул. 

Трьохсвятительська, 4, кімн. 323 і 413), за телефонами (044) 278-51-49; (044) 

279-04-18. 


