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пеРедмОВа

 У навчальнометодичному посібнику «Вселенське 
православ’я: невирішені проблеми в контексті міжцерковних 
відносин» подано стислий опис та аналіз основних проблем 
вселенського православ’я, які потребують вирішення. 
Дане видання є не лише компактним та лаконічним, але   
й,   пере  дусім, концептуальносмислова самодо стат  ність, 
оригінальність і, разом з тим, науко  во   коректне мислен
ня авторів робить цю книгу привабливою для студентів 
гуманітарних, філософських, історичних факультетів вищих 
навчальних закладів, духовних семінарій, академій, уні вер
ситетів та усіх зацікавлених проблемами релі гієзнавства 
та православ’я зокрема. Його зміст відповідає основним 
вимогам пограм курсів «Вселенське православ’я: про
блеми розвитку» та «Українське православ’я: суспільно
політичний аспект» для студентів спеціальності «Філософія 
(Релгієзнавство)» в Національному університеті «Острозька 
академія». Основні ідеї та фактичний матеріал навчального 
посібника поглиблюють дослідження з історії церкви та 
релігієзнавства.

 Детальне вивчення проблем вселенського православ’я 
в умовах розділеності сучасного українського православ’я 
має виключно важливе практичне значення. На поверхні 
суперечностей між існуючими в Україні православними 
церквами лежать невирішені проблеми канонічності, 
благодатності, автокефальності, Вселенсьского визнання. 
Тому з’ясування сутності цих проблем, які виникли внаслідок 
історичного розвитку християнства, дає можливість розкри
ти справжні причини православного міжцерковного проти
стояння, а критичне переосмислення негативного досвіду 
міжцерковних відносин значною мірою поглибить розуміння 
необхідності налагодження конструктивного діалогу між 
церквами. Це сприятиме досягненню міжцерковної злаго
ди та консолідації віруючих довкола ідеї утворення єдиної 
незалежної Української православної церкви, що є одним 
із важливих національних завдань державотворення. 

Матеріал навчальнометодичного посібника пода
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но у вигляді тематичного конспекту лекцій. Його мова 
відзначається простотою, а приклади історичного досвіду 
вирішення тих чи інших канонічних питань православ’я да
ють можливість з’ясувати і спрогнозувати ті напрямки, за 
якими можуть розвиватися і, можливо, розвиватимуться 
релігійні інституції в нашій країні.

Особливо важливо, що в межах даного навчально
методичного посібника приділено увагу діяльності 
українських діячів у загальному процесі православного цер
ковного оновлення, які першочерговим завданням вважали 
здобуття незалежності Української церкви як головної пере
думови для відтворення провідних рис власне українського 
православ’я. 

Комплексний історикорелігієзнавчий аналіз канонічних 
засад дасть можливість студентам поглибити розуміння 
передумов виникнення православних міжцерковних супе
речностей.

з’ясування сутності питань канонічності, автокефальності, 
благодатності, Вселенського визнання у порівнянні з вияв
ленням розуміння і додержання їх у церковній практиці дасть 
можливість визначити політичний характер міжцерковних 
суперечностей як у минулому, так і в сучасному всеправос
лавному житті. 

 самостійне засвоєння навчального матеріалу читачем, 
зокрема, студентом, значно полегшує також те, що кожен із 
структурних компонентів навчальнометодичного посібника 
закінчується комплексом практичних завдань, який включає 
тестові завдання, питання та завдання, цитати для обгово
рення. завершує навчальнометодичний посібник перелік 
питань для контролю, список джерел та літератури, в якій 
досліджувалися поставлені проблеми, а також стислий 
словник понять і термінів.

автори посібника прагнули, застосовуючи науково
популярний стиль викладу, закріпити серед студентів і до
датково довести читачеві ту ідею, що з’ясування сутності 
складних і неоднозначних проблем, які виникли внаслідок 
історичного розвитку християнства, дасть можливість 
розкрити справжні причини православного міжцерковного 
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протистояння, а критичне переосмислення негативного 
досвіду міжцерковних відносин значною мірою поглибить 
розуміння необхідності налагодження конструктивного 
діалогу між церквами. 

 При написанні даного навчальнометодичного посібника 
автори поставили перед собою завдання професійно 
поєднати теоретичні положення із фактичним матеріалом, 
тобто, розкриваючи проблеми вселенського православ’я 
в контексті міжцерковних відносин, логічно подати різні за 
характером приклади з церковної історії, які стосуються 
актуальних невирішених проблем православ’я загалом, та 
українського православ’я зокрема.

 Таким чином, підготовка подібних навчально
методичних посібників, які стосуються актуальних проблем 
релігієзнавства (а також з інших дисциплін), які враховують 
специфічні ознаки вузів є необхідним завданням вітчизняних 
працівників вищої освіти. як однозначно показала практика 
їх застосування, вони полегшують засвоєння навчального 
матеріалу, дозволяють викладачеві застосовувати широке 
коло прийомів стимуляції пізнавальної активності, пере
водять процес викладання і навчання на більш високий 
якісний рівень.

Автори 
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