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3. У дисертації СЕМЧИНСЬКОГО Костянтина Валерійовича
«Онтологія релігійно-філософських концептів війни і миру в
християнстві та ісламі» (09.00.11 – релігієзнавство (філософія))
У дисертації здійснюється релігієзнавчо-філософський аналіз
основних положень християнства та ісламу щодо війни і миру.
Особлива увага приділяється розкриттю генезису і трансформації
концептів ―війна‖ і ―мир‖ у їх розвитку – від першоджерел
християнства і мусульманства - Книг Старого і Нового завіту,
Корану, Сунни, праць християнських та мусульманських
мислителів до сучасного трактування.
Досліджуються тенденції та особливості еволюції
поняття ―війна‖ в християнській традиції, розкривається
суперечність християнської доктрини ―справедливої війни‖,
аналізується явище пацифізму; досліджується багатоаспектна
комплексна модель релігійно-філософського поняття ―мир‖ у
християнстві, розкривається його структура, в якій розрізняється
мир зовнішній і внутрішній.
4. Дисертація
ШАМСУТДИНОВОЇ-ЛЕБЕДЮК
Тетяни
Назарівни
«Сімейно-шлюбні
відносини
в
ісламі:
релігієзнавчий аспект» (09.00.11 – релігієзнавство (філософія))
присвячена дослідженню сімейно-шлюбних відносин в ісламі і є
комплексним дослідженням питань взаємостосунків чоловіка і
жінки в побуті, сім'ї і суспільстві.
Розгляд сімейно-шлюбних відносин в ісламі, які знайшли
відображення в священних книгах Корані і Сунні, а також
тафсірах і шаріаті, однозначно свідчить, що ці відносини
складають відносно цілісну і в той самий час гнучку модель, яка
мала потенціал для збереження в різних географічних і часових
умовах.
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SUMMARY

The 38th issue of the Bulletin ―Ukrainian Religious Studies‖ consists
such thematic blocks: ―Philosophy of Religion‖, ‖Geography of Religion‖,
―New Religion Movement‖, ―History of Religion and Religious Studies Idea of
Ukraine‖.
In the rubric ―Philosophy of Religion‖ there are in particular the
following papers: ―Phenomenon of Shamanism: necessity of the new reading‖
by V.Yatchenko, ―«Secondary» myth in the context of principles of doctrines
of nontraditional religions and occulty- mystic groups: evolution of relations in
a culture postmodern‖ by A.Schedrin,―Severin Boetius: logical interpretation of
Trinitarian problem‖ by S.Pkhydenko, ―І.Franko about the origin of Religious
Faith‖ by S.Kapran, ―Peculiarity of Orthodox Ecumenism‖ by O.Kisselyov,
―Nonverbal communication system in Christian confessions‖ by
M.Petrushkevych, ―Religious problematic in the creative inheritance of
S.S.Averintsev‖ by E.Protsenko, ―Chiliastic theory in context of Protestant
Eschatology (exegetic and camporated analysis)‖ by V.Dokash.
―Phenomenon of self-sufficiency of mystic and aesthetically
experience: a place is in understanding of similarity of Christianity, Daoism,
Religion of Old-Ukrainians and Modern Mysticism‖ by M.Murashkin.
In the rubric ―Geography of Religion‖ there are in particular the
following paper: ―Sainted place as article of study of geography of religion‖ by
H.Hoffmann.
In the rubric ―New Religion Movement‖ there are in particular the
following paper: ―The Japanese newest religious flows are in the conditions of
globalization: globalness and locality‖ by O.Borysenko.
In the rubric ―History of Religion and Religious Studies Idea of
Ukraine‖ there are in particular the following papers: ―Looks of Stanislav
Orikhovskyi to the mutual relations of Church and state‖ by R.Mnozhins‘ka,
―Reasons and terms of origin the phenomenon of uniting sons and daughters of
Ukraine of the Native Ukrainian National faith (OSIDU RUNViry) are in the
USA and appearances of Its in Ukraine‖ by Yu.Stel'mashenko, ―Sources and
features of doctrine of charisma religious association of Leontiyivtsi‖ of
L.Shuhayeva.
In the block «Information» given the annotations of the defented
dissertations in 2005 year.

