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7. Дисертація Петрушкевич Марії Стефанівни «Особливості вияву 

комунікаційної функції релігії у християнських конфесіях» на здобуття 

наукового ступеня кандидата філософських наук. Дисертація є комплексним 

філософсько-релігієзнавчим дослідженням особливостей комунікаційної функції 

релігії у православ‘ї, католицизмі та протестантизмі. Розроблена термінологічна 

база дисертаційного дослідження, розкрито місце комунікаційної функції у 

системі християнства, охарактеризовано вплив соціокультурної ситуації на 

становлення та розвиток християнських конфесійних комунікаційних систем. 

Автор аналізує основні складові комунікаційної системи християнства: 

вербальну комунікацію, яка включає усну та письмову мову, канонічні релігійні 

тексти, книгодрукування, молитву, сповідь, проповідь; та невербальну 

комунікацію, що включає міміку, жестикуляцію, колір, одяг, храм, ікону та ін. 

Окремо характеризується змішана комунікація, яка найчастіше використовується 

у сучасному християнстві. Приділяється увага розгляду подієвої комунікації. 

Особливе місце у дисертаційному дослідженні посідає проблема зв‘язку засобів 

передачі інформації та специфіки комунікаційних систем християнських 

конфесій. Аналізуються трансформації конфесійної комунікації під впливом 

сучасних технологій, особливості сприйняття такої комунікації, психологічні 

зміни у віруючих. 

8. Дисертація Работкіної Світлани Василівна «Феномен “двовір’я” у 

вітчизняній релігійній культурі» на здобуття наукового ступеня кандидата 

філософських наук. Дисертація є філософсько-релігієзнавчим дослідженням 

феномена давньоруського двовір‘я як форми компромісного існування 

протилежних релігійних світоглядів, проведеним в контексті загального процесу 

формування релігійної свідомості в Київській Русі XI-XIII ст., а також проблеми 

двовір‘я в духовному житті сучасного українського суспільства. В роботі 

аналізується еволюція поняття ―двовір‘я‖ на різних етапах розвитку української 

філософсько-релігійної думки, обгрунтовується його розуміння як ―відкритої 

системи‖, розглядаються різноманітні вияви двовір‘я в літературних джерелах, 

православних культах та обрядах, єретичних вченнях. Досліджується 

трансформація феномена двовір‘я в сучасній Україні. 

9. Дисертація Луковенка Іллі Геннадійовича «Радянська держава і 

Російська православна церква: історичний досвід відносин на матеріалах 

Донецької області (1943 – 1964 рр.)» на здобуття наукового ступеня 

кандидата історичних наук. Дисертант висвітлює особливості відносин 

радянської держави та комуністичної партії і Російської православної церкви в 

Донецькій області. На основі джерельної бази та наявної історіографії 

аналізуються форми та методи державної політики щодо церкви, реакція самої 

церкви на політику відносно неї збоку держави та партії, а також наслідки цієї 

політики. Простежуються особливості розвитку РПЦ на Донеччині: структура, 

напрямки діяльності, проблеми тощо. 

 

Вчений секретар ради 

кандидат філософських наук, доцент О.В. БУЧМА 
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SUMMARY 

 

The 45th 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.Aristova ―A concept of ―Religious 

Conflict‖: search and discussions‖, M.Murashkin ―Philosophy of man and pre-

Ukrainian sources of Divine‖, O.Kiselev ―Sociology of Ecumenism: non-theological 

factors of source and development of Ecumenicity relations‖, V.Kuzev ―A problem of 

evil is in Cabalist tradition‖, K.Shvalagina ―Evolution theories of secularizing: from a 

monopolism to the crisis‖. In the rubric “HISTORY OF RELIGION” there are in 

particular the following paper: E.Bistrits‘ka ―Russia in the East policy of Vatican: 

project of Pope Leo ХІІІ‖, M.Koslov ―About a problem of existence of old slavic pagan 

priests in VI - VII item‖, I.Kravchenko ―The lawmaking activity of the Icelandic 

bishops in the second half of XI - first half of XII ct.‖. In the rubric “HISTORY OF 

CHRISTIANITY” there are in particular the following papers: P.Pavlenko 

―Essenos and Kumran version of Christianity source: pro and contra arguments‖, 

I.Gayuk ―Phenomenological analysis of the first stage of Christianity development‖, 

O.Lakhno ―Pre-conditions and reasons of ripening of system crisis in Church of 

Evangelistic Christian-Baptists in middle of ХХ century‖. In the rubric “HISTORY 

OF RELIGION IN UKRAINE” there are in particular the following papers: 

A.Kiridon ―Religious situation in Soviet Ukraine of 20 years of ХХ st.: retrospective 

view or today discurse?‖, V.Klimov ―Orthodoxy monasteries in the social-political and 

spiritual context of national liberation competitions of the Ukrainian people. Orthodox 

monkhood and Pereyaslavs‘ka Rada‖, H.Sagan ―Yugo-slavian education in Kyiv 

Theological Academy (1900-1918), B.Boyko ―The Role of Clergies of Volyn Eparchy 

in Conducting and Preserving of Church Documents‖, M.Cherenkov ―Transformations 

of social and theological positions of the Ukrainian evangelicals‖, T.Khazyr-Ogly 

―Religious problems of Ukrainian Umma in the today light‖. In the rubric 

“HISTORY OF PUBLIC AND THEOLOGICAL OPINION OF UKRAINE” 

there are in particular the following papers: P.Yamchuk ―Religious and Philosofic 

dominants of story of drowning Petro Mohyla and dark ages and baroque context‖, Yu. 

Chernomorets ―Labours value of professor of the Kyiv Theological Academy 

S.Epifanovych in research of creation of Christian neoplatonic Maksimus (Spovidnyk), 

R.Horban‘ ―Theology of history‖. 

In the block «Information» given the annotations of the defented dissertations 

in 2006 and table of scientific conferences in 2007. 


