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SUMMARY

The 30th issue of the Bulletin ―Ukrainian Religious Studies‖
consists such thematic blocks: ―Philosophy of Religion‖, ―History of
Religion‖, ‖Psychology of Religion‖, ―History of Religious Studies and
Theological idea‖, ―History of Religion in Ukraine‖, ―Help to the teacher of
religious studies‖.
In the rubric ―Philosophy of Religion‖ there are in particular the
following papers: ―Influence of a Postmodernism on character of Religious
Complex functioning in modern conditions‖ by L.Vyhovs‘kyi,
―Universalism and character of religious life of ethnoses‖ by L.Kondratyk,
―Rational interpretation of the God in Anselm of Canterbury‖ by
S.Phydenko, „Religion in the cultural human being‖ by V.Bodak.
In the rubric ―History of Religion‖ is published paper „Niahiv
exhortations as a landmark of proreformative literature‖ by L.Stasyuk.
In the rubric ‖Psychology of Religion‖ is published paper ―SocialPsychological essence of sacred music of the Ukrainian Orthodoxy‖ by
I.Kharyton.
In the rubric ―History of Religious Studies and Theological idea‖
there are published papers: „Stanislav Orikhovs‘kyi on Religious
Toleration‖ by R.Mnozhynska, ―Historiography of Religious Studies: the
Polish experience‖.
In the rubric ―History of Religion in Ukraine‖ there are published
―M.Shkavritko Doctrinal Statement The Holy Ukrainian Faith‖ by
T.Bednarchyk, ―Ukrainian Catholicism – Church-Rite aspect‖ by S.Kyyak,
―The heretical doctrines in Kyiv Rus and its influence on the formation of
the iconoclustic notions‖ by T.Kotlyarova, ―Evolution of Dazhboh idea in
Ukrainian Neopaganism‖ by Yu.Stel‘mashenko, „Protestantisms and
Sectarianism of Ternopil Land under repressional supervision of special
services (1954-1964)‖ by Ya. Stotskiy.
In the rubric ―In the help to the teacher of religious studies‖ is
published "Information and Faith as united format to Religions" by
A.Kadуkalо.
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ДО ВІДОМА АВТОРІВ

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
Рукописи для публікації в наступних числах бюлетеня подаються
до редакції в одному роздрукованому примірнику (через 1,5 інтервали) і у
вигляді rtf-файлу35 у форматі текстового редактора Microsoft Word на
дискеті 3,5" обсягом 0,5 друк. арк. (прибл. 20 тиС. знаків із пропусками).36
Роздрукований примірник статті та її електронний варіант мусять бути
ідентичними. Шрифт: Arial, 12 чи Times New Roman, 12.
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 (а за наявності й електронна) 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.
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Через свою текстову структуру формат RTF (Rich Text Format) набагато
безпечніший із погляду поширення комп‘ютерних вірусів, у той час як файли
формату DOC є одним з інструментів передачі вірусів між комп‘ютерами. Таким
чином, створений і збережений Вами у редакторі MS Word текст у форматі doc,
Ви мусите зберегти у форматі rtf (Rich Text Format). Для цього у MS Word
виберіть «Зберегти як ...»; тип файлу вкажіть «Текст у форматі RTF (*.rtf)».
36
Точну кількість символів із пропусками у статті визначає опція Microsoft Word
„Статистика‖ (див. закладку меню „Сервіс‖).

