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Михайлович працював зав. відділом в Інституті філософії НАН
України і керівником НДГ в Міжреспубліканському філіалі Академії
суспільних наук. В 1985 р. він отримав звання професора, а в 1992 р. –
“Заслуженого діяча науки і техніки”
Педагогічну роботу М.М.Закович вдало поєднує з науковогромадською й науково-методичною. Він є членом двох
спеціалізованих рад із захисту релігієзнавчих дисертацій, працює в
ряді науково-методичних комісій Міністерства освіти і науки, входить
до Правління Української Асоціації релігієзнавців й редакційних рад .
Вітаючи Миколу Михайловича із семидесятиріччям, колеги бажали
йому міцного здоров»я і побільше нових видів творчої роботи, бо ж
без неї не мислить він своє життя.

АНАТОЛІЮ ГЛУШАКУ – 50
Півстоліття тому 27 жовтня чернігівська земля дала світові
нині знаменитого дослідника періоду становлення християнства на
українських тернах А.С.Глушака. Середню школу він закінчив у
Львові, а філософський факультет в Києві в університеті імені
Т.Г.Шевченка. З 1975 року доля його пов‟язала із Севастополем. В
місцевому технічному вузі він пройшов шлях від асистента до
професора. Працюючи тут захистив кандидатську і докторську
дисертації з релігієзнавства став доцентом і професором. Тут він
знайшов вірного супутника життя – Надію Наумову, яка з підтримки
свого чоловіка здобула наукову ступінь кандидата філософських наук.
Сімейний дует Глушак і Наумова на високому науковому рівні
розкрили світоглядні особливості і закономірності процесу переходу
від язичництва до християнства. Анатолій Глушак відомий своїми
працями “Введення християнства на Русі” (1988), “История
христианства в Крыму и Украине” (1994) та ін. Його праці є в
“Релігієзнавчому словнику”, десятитомнику “Історія релігії в Україні”,
багатьох наукових збірниках і журналах. За редакцією А. Глушака
видруковано книги “Крым христианский” (1996) та “Боги Тавриди”
(1997), матеріали декількох конференцій з проблем духовності, які
організовувалися в Севастополі А.Глушком. Він є Почесним науковим
співробітником Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ, членом
Правління Української Асоціації релігієзнавства. Під науковим
керівництвом ювіляра захищено 4 кандидатських дисертацій.
Полудень свого віку Анатолій Степанович зустрів із завжди

притаманними йому прагненнями урізноманітнення форм роботи
релігієзнавців, залученням до релігієзнавчої сфери все нових і нових
дослідників. Його сайти можна знайти в Інтернеті. А академічні лекції
професор А.С.Глушак нині читає в Севастопольському військовоморському інституті. Колеги релігієзнавці бажають ювіляру міцного
здоров‟я і нових творчих вдач.
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