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МОСКОВЧУК А.В. – "Декалог і проблема свободи в
морально-етичній концепції адвентизму" – філософські науки
(11.06.1999).
В праці висвітлені особливості співвідношення Декалогу і
категорії свободи та їх вплив на формування і становлення особи.
Показана роль культової практики Адвентистської церкви в духовній
самореалізації віруючих.
НЕДАВНЯ О.В. – "Греко-католицизм в контексті
духовного самовизначення українців між християнським Сходом і
Заходом" – філософські науки (11.06.1999).
В праці на основі аналізу передумов виникнення й тенденцій
розвитку українського греко-католицизму висвітлені проблеми
духовного самовизначення українців між християнським Сходом і
Заходом.
ЗВОНОК Н.С. – "Релігійний аспект духовних пошуків (на
матеріалах української та російської художньої літератури 196080-х років)" – філософські науки (29.06.1999).
На основі порівняльного аналізу духовно-релігійних пошуків в
українській та російській художній літературі 1960-80-х років
з'ясовується їх специфіка і взаємодоповнюваність.
ФАТЮШИНА Н.Ю. – "Історіософський аналіз уявлень про
надприродне у віруваннях слов'янського населення давньої України"
– філософські науки (12.11.1999).
В дисертації досліджується феномен надприродного в його
сутнісних рисах та історичних формах, аналізуються форми
демоністичних образів надприродного, уособлюваний зміст і
функціональні можливості його теїстичних образів.
ВЕРЕЩАГІНА Н.В. – "Перші загальнодержавні культи
святих Климента і Миколая та їх відтворення у пам'ятках історії
і культури Київської Русі" – історичні науки (12.11.1999).
Робота присвячена дослідженню перших патрональних культів
святих Климента і Миколая в контексті їх ролі в давньоруському
церковному і культурному житті, впливу київської традиції на
формування загальнодержавного й регіонального культів святителів в
межах Київської Русі.
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SUMMARY

In the 11th issue of the Bulletin “Ukrainian Religious Studies” in
the rubric “RELIGION IN KYIV RUS” there are in particular the
following papers: “Spiritually and religious searching in Kyiv Rus” by
N.Naumova, “Hesyhasm in the Kyiv Rus and Tavrika culture” by
N.Zhirtuyeva, “The restoring of the Kyrylivs’ka parish and activity of the
abbot of Vasyliy Krasovskyy (1605-1614) on revival the Kyrylivs’ka
church” by T.Marholina.
In the rubric “THEORETIC PROBLEMS OF THE RELIGIOUS
STUDIES” there are published papers “Towards concept and
problematic sphere of philosophy of religion” by A.Cherniy, “Syncretic
nature of ordinary religiosity Orthodox Ukrainians” by H.Kulahina,
“Christian confessor: concept, nature and contents” by I.Petrova.
In the rubric “HISTORY OF RELIGION ON THE
UKRAINIAN GROUNDS” there are published papers “Ukrainian
Reform church: attempt of implementation of idea of national church
(20-30th years 20th of century)” by R.Soloviy, “Influencing of Islam on
formation of the ritualism the Crimean Tatars” by O.Boytsova, “The
factors of the formation of religiosity of Ukrainian people” by T.Dlinna,
“Reformation motion in Orthodox archdioceses of Ukraine in the
beginning 20th of century” by S.Hladkyy, “The out standing
achievements of the Ukrainian Orthodoxy in the field of culture” by
O.Borysova, “The Galytski Gospels – monuments of spiritual culture of
the Ukrainian people” by I.Lyubinets and M.Fihlevskyy, “Spatial and
temporary principles of symbolic of the Ukrainian sacral art” by
O.Ishchenko, "The conflict between Orthodox denominations as a
destructive factor in the context of the socio-political development of
contemporary" by S.Tkach.
In addition the Bulletin presents on the concluding document the
Ternopil's international symposium “Christianity and national idea” that
hold in.

