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SUMMARY

РЕДАКЦІЯ ПОВІДОМЛЯЄ
ОСНОВНІ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

In the 15th issue of the Bulletin “Ukrainian Religious Studies” in the
rubric “Philosophy and confessiology of religion” there are in particular the
following papers: “Christian “civilization of love” (B.Paskal and
H.Skovoroda kordocentrism concepts)” by V.Il’yin, “Christian Social
Doctrine: dialogue with modern world” by T.Yevdokymova, “Calvinism
and Arminianism in the doctrine of the Evangelical Christians-Baptists” by
Yu.Reshetnikov, “Suffering of Righteous men Phenomenon in Orthodox
Theology” by N.Kavunenko.
In the rubric “History and Historiosophia of religion in Ukraine”
there are published papers “Becoming and Development of the doctrine by
Hassidism
in the Ukraine” by O.Rybak, “History of Kyiv patronal churches on pages of
journal “Trudy Kievskoy Dukhovnoy аkademii”: illustrate and in context of
modern researches” by S.Huzenko, “Eastern Catholic Churches: history of
their origin and contemporary status” by N.Madey, “Polish and Ukrainian
conflict and Ukrainian Greek-Catholic Church in the times of Germany
occupation” by O.Surmach, “Ivan Ogiyenko Culturological ideas” by
K.Nedzel’s’kyy.
In the rubric “Freedom of Religious Being” there are published
papers “Legal problems of religious organizations in democratic society
forming process” by O.Ananiyeva.
In addition the Bulletin presents information on the “Religious map
of Belarus Republic”, “Christianity-Education-Upbringing”, Second
Richyns’ki Chytannya”, “Freedom of Conscience Legislative guarantees”.

Рукописи для публікації у наступних числах бюлетеня подаються
до редакції в одному роздрукованому примірнику (через 1,5 інтервали) і у
вигляді doc-файлу на дискеті 3,5" у форматі Microsoft Word 7.0 (95) чи 97
обсягом 0,5 друк. арк. (прибл. 18-20 тис. знаків з пропусками). Шрифт:
Arial, 12 чи Times New Roman, 12.
Посилання в статті на використані джерела слід наводити прямо в
тексті у квадратних дужках за їх наскрізною нумерацією у відповідності з
існуючим бібліографічним стандартом. (Список використаних джерел в
кінці статті не подається.) Цитати з іншомовних джерел (в тому числі й з
російськомовних) наводяться автором в українському перекладі.
Приклад оформлення посилання:
Цитата в тексті: “Станом на 01.01.99 р. в Україні діє 21,8 тис.
релігійних організацій, в т.ч. майже 21,1 тис. громад 80 конфесій, течій і
напрямків” [Бондаренко В. Релігійна ситуація в Україні і перспективи її
розвитку // Релігійна свобода: природа, правові і державні гарантії:
Науковий щорічник.- К., 1999.- С. 73].
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 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.
Адреса редакції: 01001, Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4. Відділення
релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди
НАН України; тел.: 229-48-12, 229-04-18;
E-mail: cerif@alfacom.net

