ISSN 2306-3548
Бюлетень Укра·1нсько"i Acoцiaцi"i релiгiезнавцiв
i Вiдцiлення релiгiезнавства
lнституту фiлософi"i
iменi Г.С. Сковороди НАН Укра·1ни

Укра"iнське
рел1г1езнавство

№39
Бюлетень «Украiнське релiгiезнавство»
затверджений ВАК Украiни як перiодичне
фахове видання за профiлем «фiлософськi науки»
«iсторичнi науки» та «соцiологiчнi науки».
*Видаеться щоквартально з 1996 року.
*Свiдоцтво про державну реестрацiю
КВ № 2057 вiд 19 липня 1996 року.
* Адреса редакцii 01001 Киiв-1,
вул. Трьохсвятительська, 4, кiмн. 323-324.
Тел. (067) 466-97-03 - головний редактор,
(044) 279-04-18 - редакцiя бюлетеня.
E-mail: cerif2000@gmail.com
*Редакцiя бюлетеня може публiкувати статгi й
матерiали, не подiляючи позицii ix авторiв.
*Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть фактiв, цитат,
власних iмен та назв несуть автори.
*Поданi рукописи рецензуються, не повертаються.
*Редакцiя залишае за собою право виправляти мову,
стилiстику, редагувати матерiал вiдповiдно
до стандарту видруку статей.
*Редакцiя не вступае в листування з автором.
*При передруку посилання на «Украiнське
релiгiезнавство» обов'язкове.
*Уci права застереженi (с)

2

3

ЗМІСТ

Українське
релігієзнавство
Редакційна колегія:
А.Колодний, доктор філософських наук
(головний редактор)
В.Бондаренко, доктор філософських наук
М.Закович, доктор філософських наук
О.Крижанівський, доктор історичних наук
В.Лубський, доктор філософських наук
В.Пащенко, доктор історичних наук
О.Погорілий, доктор соціологічних наук
О.Саган, доктор філософських наук
О.Уткін, доктор історичних наук
Л.Филипович, доктор філософських наук
М.Чурилов, доктор соціологічних наук
П.Яроцький, доктор філософських наук
П.Павленко, кандидат філософських наук
(відповідальний секретар)

Рекомендовано до друку
вченою радою
Відділення релігієзнавства
Інституту філософії
імені Г.С. Сковороди НАН України,
Протокол № 11 від 13 червня 2006 р.

© Українська Асоціація релігієзнавців, 2006
© Відділення релігієзнавства Інституту
філософії імені Г.С.Сковороди НАНУ, 2006
© Автори статей

1. ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ
Мурашкін М. Міф, самодостатність, спасіння ……………………..
Іванченко А. Особливості дослідження мови як аспекта релігійної
свідомості …………………………………………………...
Бондар С. Філософсько-богословський зміст, символіка Святого
Хреста у Давній Русі і Священна історія ………………….
Буграк В. Східний обряд як релігійний феномен ………………….
Васільєва О. Релігія в структурі духовних цінностей ……………..
Жиртуєва Н. Мусульманський містицизм: особливості та основні
напрямки …………………………………………………….
Капран С. Біблія у творчості І.Франка ……………………………..
Катуніна О. Поняття «релігійний культ»: науковий та
юридичний аспекти ………………………………………...
Петрушкевич М. Елементи православної комунікативної
системи ……………………………………………………...
2. ПСИХОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ
Пирог Г. Психологічні аспекти функціонування релігійних
цінностей (християнський аспект) …………………………
3. ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ
Сітарчук Р. З історії виникнення та розвитку адвентизму в ХІХ
ст. ……………………………………………………………
4. ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ І РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ДУМКИ УКРАЇНИ
Климов В. Друковані пам’ятки української культури в аспекті
діяльності вітчизняного чернецтва ………………………...
Тамамян Н. Неоіндуїзм на території України: виникнення й
сучасне положення …………………………………………
Шкрібляк М. Єпископи Львівської та Перемиської єпархій
Руської Православної церкви (Київської митрополії) в
унійних пошуках наприкінці XVI ст. ……………………...
Шугаєва Л. Іоанніти – течія хіліастично-есхатологічного
спрямування православного походження …………………
ІНФОРМАЦІЇ.
Сарапін О. Привид блукає в Україні, привид плагіату… (рецензія
на
навчальний
посібник
Я.Я.Чорненького
«Релігієзнавство: теоретико-практичний курс») ………….
SUMMARY ..……………….…………………………………...........
ДО ВІДОМА АВТОРІВ. Правила оформлення статей ……….......

4
19
28
41
51
59
67
73
79
93
103
113
127
116
135
145

154
162
163

