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як одвічний елемент ідентифікації української нації, глибоко проникла в
її релігійне мистецтво. Вишиті рушники, скатертини, хоругви, фелони й
саккоси були і є неодмінним доповненням до малярства та різьби в
церквах України. З глибокої давнини в українських храмах зберігається
традиція гаптувати й вишивати, а не малювати плащаницю. Небагато у
світі Церков Східного обряду, де б вишивка й гаптування в храмі займали
таке поважне місце, як в Українській Церкві.
Підсумовуючи весь матеріал, можна зробити наступні висновки.
Іконописна школа Київської митрополії поступово відмовляється від
візантійської середньовічної традиції. Адже зростаюча з часом соборність
і демократизм як української православної Церкви, так і українського
суспільства в цілому, вплив іконописних шкіл Західних церков не могли
не позначитися на розвитку українського мистецтва, в тому числі й
іконопису.
Ні східні, ані західні зразки не переносилися в Україну прямо, без
переосмислення і суттєвих змін. У своєму підході українські майстри
взяли з візантійської традиції ікони її теологію, учення про Боговтілення
й первообраз, а також ті форми, що підходили їм та їхньому народові.
Решту винайшли й утвердили самі, не прислухаючись до численних
візантійсько-балкансько-московських нарікань. Так само повелися наші
майстри ікони й із західним матеріалом.
Якщо в інших східних церквах обряд виглядає практичнішим, то в
українській церкві він став виявом високих естетичних смаків народу,
своєрідно витлумаченим містичним змістом Святого Письма.
Наповнивши східну ікону новим змістом, відмовившись від повної
площинності, зворотної перспективи, українська ікона поряд з
побожністю, мала своїм завданням також і виховання національного
ідеалу досконалої і прекрасної людини.
Український іконопис дав унікальний варіант поєднання
традиційної східної ікони з новою гармонізацією форм, кольорів,
простору та часу. Розвиток української ікони в свою чергу впливав на
розвиток Українського православ‘я, поглиблюючи його євангелізм і
толерантність.
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ІНФОРМАЦІЇ

ЗАХИЩЕНІ ДИСЕРТАЦІЇ У 2006 РОЦІ
Протягом 2006 року відбулося відбулося 7 засідань Спеціалізованої вченої
ради, на яких проведено захист 2 докторських (зі спеціальності 09.00.11 –
релігієзнавство (філософські науки), 4 кандидатських дисертацій (зі
спеціальності 09.00.11 – релігієзнавство (філософські науки)) та 1
кандидатська дисертація (зі спеціальності 09.00.11 – релігієзнавство
(історичні науки)).
Докторські дисертації
спеціальність 09.00.11 – релігієзнавство (філософські науки):
1. Панков Георгій Дмитрійович. Православно-академічна філософія
релігії в Росії (ХIХ – поч. ХХ ст.). У дисертації вперше в релігієзнавстві
подано цілісну картину православно-академічної філософії релігії в
період її становлення і розквіту протягом ХIХ – поч. ХХ ст. у Російській
імперії. В роботі детально висвітлені питання, що належать до
компетенції філософії релігії. Серед них – питання про філософію в її
ставленні до релігії, про філософію релігії в її співвіднесенні з
богословською апологетикою, про сутність релігії, закономірності її
виникнення та еволюції, про співвідношення релігії та моралі, віри та
розуму, віри та знання. Ретельно проаналізовано проблематику
православно-філософського обґрунтування ідеї Бога, доказів його буття.
2. Бодак Валентина Анатоліївна. Релігія як феномен універсуму
культури: християнський контекст. Дисертація є цілісним
релігієзнавчим дослідженням релігії і культури як надособистісних явищ
й теоретичним вирішенням проблем їх співвідношення та взаємодії. В
роботі конституйована культурологія релігії як нова галузь
релігієзнавчого знання.
Кандидатські дисертації
спеціальність 09.00.11 – релігієзнавство (філософські науки):
1. Множинська Руслана Володимирівна. Релігійно-філософські
погляди Станіслава Оріховського в контексті віросповідного
розмаїття в Україні (ХVІ ст.). Дисертацію присвячено дослідженню
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особливостей релігійно-філософських поглядів Станіслава Оріховського
в контексті віросповідного розмаїття в Україні. При цьому авторка
виокремлює і розкриває три етапи формування конфесійної визначеності
Оріховського. Проблему динаміки релігійних поглядів та уявлень
мислителя розв‘язано на підставі докладного аналізу найважливіших
здобутків його творчої спадщини. Отож, у дисертації проаналізовано
головні його полемічні твори, промови та листи, в яких мислитель
найвиразніше засвідчує свої релігійно-філософські погляди. Знаковим з
цього погляду є твір „Про закон целібату‖.
2. Кадикало Андрій Миронович “Проблема свідомості у контексті
взаємодоповнення релігійного та наукового дискурсів”. У дисертації
здійснюється філософський аналіз поняття свідомості через призму
релігійного та наукового дискурсів, у процесі їх взаємодії та надається
огляд існуючих в історії релігійної і наукової думки основних підходів до
вивчення взаємозалежності процесу пізнання і синкретичного та
секулярного типів світогляду, з акцентуванням уваги на постнекласичній
парадигмі. З‘ясовуються основне поняття та особливість методологічних
засобів постмодерного дискурсу, який залучається автором.
Виокремлюється зріз специфічних труднощів пов‘язаних із
дослідженням вибраної теми.
3. Гаврилюк Тетяна Вікторівна. Філософсько-релігієзнавчий аналіз
еволюції уявлень про надприродне в конфесійних виявах релігії.
Дисертація є комплексним філософсько-релігієзнавчим дослідженням
еволюції уявлень про надприродне в різних релігійних виявах та
філософських вченнях. Розроблена термінологічна база дисертаційного
дослідження, проаналізовані інтерпретації ідеї надприродного, з‘ясовано
місце даної ідеї в дихотомії таких форм людського буття як природне,
соціалізоване та сакральне. В контексті аналітичних можливостей
філософського підходу, його принципів та критеріїв осмислення
досліджується феномен надприродного в його сутнісних рисах та
історичних формах. Виявлено закономірності змін у філософському та
релігієзнавчому тлумаченні ідеї надприродного від розуміння останньої
як мінімуму вияву релігійності до ототожнення її з ідеєю Бога
авраамістичної традиції. Аналіз сутнісних рис ідеї надприродного дав
можливість визначити, що дана ідея є онтологічною основою релігійного
світосприйняття, яка в своїх історичних трансформаціях – від первісних
релігійних вірувань до сучасних неорелігій, набуває все більш
абстрактного вияву, що виключає можливість будь-якої її емпіричної
інтерпретації. Доведено, що ідея надприродного, як основа
концептуальної структури релігії, не отримує остаточного визначення в її
конфесійних
витлумаченнях.
Це
зумовлює
відкритість
та
трансформаційну здатність різних віровчень.
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4. Бубенщиков Василь Васильович. Роль Греко-Католицької Церкви в
етнічному розвитку українського та білоруського народів:
порівняльний аналіз. У дисертації дається історіософський аналіз
розвитку Греко-Католицької Церкви на території українських і
білоруських земель, починаючи з часів Берестейської церковної унії і
закінчуючи першою половиною XX ст., коли відбулося остаточне
оформлення новочасних української та білоруської націй. Велика увага
приділена осмисленню етнічного аспекту Берестейської церковної унії в
полемічній літературі кінця XVI - початку XVII ст. зазначено, що
існували помітні регіональні відмінності в діяльності Греко-Католицької
Церкви на території українських та білоруських земель. На початковому
етапі вона, в силу конфесійних та культурних причин, знайшла
поширення в білоруських регіонах і могла перетворитися у національну
релігію білорусів, важливий чинник формування білоруської
національної свідомості.
спеціальність 09.00.11 – релігієзнавство (історичні науки):
5. Шеретюк Руслана Миколаївна. Релігійний фактор у контексті
геополітичних трансформацій на галицько-волинських землях
(друга половина XIII – перша половина XV ст.). У дисертації
досліджується сутність і спрямованість Східної політики Папського
престолу в контексті геополітичних трансформацій на землях Русі після
золотоординської навали. Визначається дискурс Східної політики
Папського престолу з урахуванням монголо-татарського фактора і
спроби встановлення церковної унії в Галицько-Волинському князівстві
як інструмента Східної політики папства. Під цим кутом досліджується
католицька експансія на галицько-волинських землях після втрати
незалежності Галицько-Волинського князівства, а також роль
католицизму в геополітичних трансформаціях на українських землях
після Кревської (1385 р.) і Городельської (1413 р.) уній. Існування
Галицької митрополії в XIV столітті розглядається як вияв прагнення
Південно-Західної Русі до церковної самостійності, а її ліквідація - як
наслідок геополітичних змагань Великого князівства Литовського і
політично-церковних сил, що створювали централізовану Московську
державу, які згодом почали міждержавну (московсько-литовську)
боротьбу за митрополичу Київську кафедру.
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як інструмента Східної політики папства. Під цим кутом досліджується
католицька експансія на галицько-волинських землях після втрати
незалежності Галицько-Волинського князівства, а також роль
католицизму в геополітичних трансформаціях на українських землях
після Кревської (1385 р.) і Городельської (1413 р.) уній. Існування
Галицької митрополії в XIV столітті розглядається як вияв прагнення
Південно-Західної Русі до церковної самостійності, а її ліквідація - як
наслідок геополітичних змагань Великого князівства Литовського і
політично-церковних сил, що створювали централізовану Московську
державу, які згодом почали міждержавну (московсько-литовську)
боротьбу за митрополичу Київську кафедру.
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відносин
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Академія, ЦеРІС УАР
(Л.Филипович)

(0612) 60-13-56
Факс:
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