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þ SUMMARY 

 
The 43rd issue of the Bulletin “Ukrainian Religious Studies” consists such 

thematic blocks: “PHILOSOPHY AND SOCIOLOGY OF RELIGION”, ” HISTORY 
OF RELIGION”, “HISTORY OF CHRISTIANITY”, “HISTORY OF RELIGION IN 
UKRAINE”, “HISTORY OF PUBLIC AND THEOLOGICAL OPINION OF 
UKRAINE”. 

In the rubric “PHILOSOPHY AND SOCIOLOGY OF RELIGION” there are 
in particular the following papers: A.Ivanchenko “The functions of religious faith and 
religious experience as components in structure of religious consciousness: comparative 
analysis”, I.Voytyuk “World view valued orientations and motivational sphere of rural 
young people within the limits of religious cut of existence of man”. 

In the rubric “HISTORY OF RELIGION” there are in particular the following 
paper: D.Bazyk “Prolegomenus to the problem of determination and classifications of 
primitive religious beliefs”, D.Tsolin “Theophany in the Old Testament and Its 
Interpretation in the Aramaic Translations (the Concept of the Devine Word”. 

In the rubric “HISTORY OF CHRISTIANITY” there are in particular the 
following papers: P.Pavlenko “Judaic-Christianity as cultural and civilized religious 
phenomenon in the context of Early Christians tradition and modern religiousness”, 
N.Radchenko “Dualism cosmogony systems of gnosticism: essence and value”, 
G.Khristokin “Neopatristic as a modern paradigm of development of orthodox 
theology”, M.Kiyak “Evolution of positions of social doctrine of Rome-Catholic 
Church concerning of problem humanizing of economy”, Yu.Nedzel'ska “Features 
christian-theological interpretation of concept «personality». 

In the rubric “HISTORY OF RELIGION IN UKRAINE” there are in 
particular the following papers: V.Klimov “Comprehension by the orthodox monkhood 
of church religious, interchurch, social problems of before-union epoch  in monastic-
monasterial sources”, M.Babiy “Problem aspects of measuring of legal position of new-
religions in Ukraine”, Yu.Danylets “Religious activity of Mychayil Popov on 
Zakarpattya in 1938-1944”, R.Sitarchuk “Archive documents about beginnings of 
adventism on Ukrainian earths”, L.Shugaeva “Features of transformations of religious 
association truly of orthodox christians in Ukraine”, L.Kryzheshevs’ka “Buddhism in 
Ukraine”. 

In the rubric “HISTORY OF PUBLIC AND THEOLOGICAL OPINION OF 
UKRAINE” there are in particular the following papers: I.Muzychka “Ivan Franko is 
unknown christian for Ukrainian people”, O.Yuschishin “Ivan Vishenskyi creation on 
the problem polemic background of about-union contradictions of end XVІ - to 
beginning of XVІІ age”, M. Cherenkov “European and Ukrainian reformation as 
history and project: Dragomanovs studios”, R.Mikolayiv “Traditional christian flows in 
the of newest process Ukrainians creatin of nation”. 
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Ü ДО ВІДОМА АВТОРІВ 
 
 
 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 
 
Рукописи для публікації в наступних числах бюлетеня подаються до 

редакції в одному роздрукованому примірнику (через 1,5 інтервали) і у вигляді 
rtf-файлу202 у форматі текстового редактора Microsoft Word на дискеті 3,5" 
обсягом 0,5 друк. арк. (прибл. 20 тис. знаків із пропусками).203 Роздрукований 
примірник статті та її електронний варіант мусять бути ідентичними. Шрифт: 
Arial, 12 чи Times New Roman, 12. 

На першій сторінці тексту статті автор обов’язково подає короткі 
відомості про себе. А саме: 

1. Прізвище, ім’я, по батькові; 
2. Науковий ступінь, вчене звання; 
3. Місце роботи / навчання (повна назва установи), посада; 
4. Контактні поштова (а за наявності й електронна) адреса і телефон. 
На останній сторінці тексту статті мають бути розміщені короткі (3-4 

речення) анотації українською та англійською мовами. Анотації повинні 
обов’язково містити ім’я та прізвище автора статті (1), її назву (2) та стислу 
інформацію про основні ідеї та висновки статті (3). Україномовна і англомовна 
анотації мають бути ідентичними за змістом. 

 
* * * 

 
Оформлення посилань 
ü Посилання в статті на використані джерела слід наводити прямо в тексті у 

квадратних дужках за їх наскрізною нумерацією у відповідності з існуючим 
бібліографічним стандартом (якщо цитована праця в оригіналі не є 

                                            
202 Через свою текстову структуру формат RTF (Rich Text Format) набагато 
безпечніший із погляду поширення комп’ютерних вірусів, у той час як файли 
формату DOC є одним з інструментів передачі вірусів між комп’ютерами. Таким 
чином, створений і збережений Вами у редакторі MS Word текст у форматі doc, 
Ви мусите зберегти у форматі rtf (Rich Text Format). Для цього у MS Word 
виберіть «Зберегти як ...»; тип файлу вкажіть «Текст у форматі RTF (*.rtf)». 
203 Точну кількість символів із пропусками у статті визначає опція Microsoft Word 
„Статистика” (див. закладку меню „Сервіс”). 


