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SUMMARY

In the 21st issue of the Bulletin “Ukrainian Religious Studies” in the
rubric “Philosophy, History and Sociology of Religion” there are in particular
the following papers: “Religion as a natural product of unconscious” by
S.Bychatin, “Religious and philosophical culture of the early Heian Age” by
S.Kapranov, “Tadeush Zelinski and Rihard Hansinets as researchers of antique
religions” by H.Hoffmann, “About role of social factor in ancient Ukrainian
mythology” by V.Yatchenko, “The structure and image of unworld in the
eastern Slavonic heathen myths” by M.Kozlov, “The social Church doctrines
as the anthropological basis of modern Christian preaching” by A.Zhalovaha,
“Faith in God as construct of religion in scientific work of V.Lypyns'kyi” by
L.Kondratyk.
In the rubric “History and Historiosophia of Religion in Ukraine” there
are published papers: “An union two-vector of the theory “Moscow – Rome
III” and “Mysayil’s deed” of the second part of the XV century” by
V.Shevchenko, “Religious problem in the activity of the party of Ukrainian
radical-democrats (1905-1930)” by V.Strilets, “Work in a system of Ivan
Ohiyenko living senses” by K.Nedzel’s’kyi, “Two family of Orthodox
Churches: whether the unification is possible?” by O.Sagan.
In the rubric “Freedom of religion life” there are published papers:
“Modern Charismatic Churches and national concerns of the Ukrainian state”
by P.Pavlenko, “Social-psychological view on modern Charismatic movement”
by V.Tytarenko, “New religious movements and youth” by M.Shmigel’s’kyi.
In addition the Bulletin presents articles “To Ivan Shevtsiv – 75”, “To
Center of the Religious Freedom and Information – two years”, “Portback
election meeting of Ukrainian Association of Religion Researchers”, “The
schedule of activity for 2002 of Ukrainian Association of Religion
Researchers”, “The thesises, which one were defended in 2001 in specialized
academic council D 26.161.03” and also brief information about participation
of the Ukrainian scientists in international scientific conference, which one
drove in October 2001 in USA and about signing in Krakow (Poland) in
November 2001 of the agreement about creative cooperation between the
scientists of Ukraine and Poland in the rubric “Conferences, symposiums,
round-table discussions”.

ДО ВІДОМА АВТОРІВ

ОСНОВНІ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
Рукописи для публікації у наступних числах бюлетеня подаються
до редакції в одному роздрукованому примірнику (через 1,5 інтервали) і у
вигляді doc-файлу у форматі Microsoft Word 7.0 (95) чи 97 на дискеті 3,5"
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 у
кінці статті не подається.) Цитати з іншомовних джерел (у 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].
Або, наприклад, якщо джерело знаходиться в Інтернеті:
[Хантингтон С. Столкновение цивилизаций и переустройство мирового
порядка (отрывки из книги) // Pro et Contra.- Т. 2.http://pubs.carnegie.ru/P&C].
Посилання на тексти Біблії також подавати згідно з прийнятим
стандартом (скорочена назва книги Біблії, розділ, двокрапки, вірш /
вірші). Наприклад: Мк. 1:9 (де „Мк.” – Євангелія від Марка, „1” – розділ
1, „9” – вірш 9. Скорочені назви всіх книг Біблії наводяться нижче (див.:
„Бібліографічний стандарт назв книг Біблії”).
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;

