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Презентація тематичних реєстрів гасел «Великої української 

енциклопедії» 

10 квітня 2019 р. в Українському національному інформаційному 

агентстві «Укрінформ» відбулася презентація тематичних реєстрів гасел 

«Великої української енциклопедії» із напрямів «Соціологічні науки» та 

«Релігієзнавство», в якій взяли участь вчені НАН України  (Національна 

академія наук України). 

Учасники презентації представили концепцію формування тематичних 

реєстрів гасел із напрямів «Соціологічні науки» та «Релігієзнавство», вимоги 

до підготовки енциклопедичних статей із соціогуманітарних наук і 

результати співпраці з провідними науковими й освітніми установами 

України. Організатором заходу виступила Державна наукова установа (ДНУ) 

«Енциклопедичне видавництво». 

Серед учасників були представники НАН України:  провідний науковий 

співробітник відділу економічної соціології Інституту соціології НАН 

України кандидат історичних наук Анатолій Арсеєнко;  директор Інституту 

всесвітньої історії НАН України член-кореспондент НАН України Андрій 

Кудряченко; завідувач відділу економічної соціології Інституту соціології 

НАН України доктор соціологічних наук Тетяна Петрушина; завідувач 

відділу філософії та історії релігії Відділення релігієзнавства Інституту 

філософії імені Г. С. Сковороди НАН України доктор філософських наук, 

професор Людмила Филипович; заступник директора Інституту соціології 

НАН України член-кореспондент НАН України Микола Шульга; провідний 

науковий співробітник Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН 

України доктор філософських наук, професор Петро Яроцький. 

Директор ДНУ «Енциклопедичне видавництво» доктор історичних наук 

професор Алла Киридон під час презентації Тематичних реєстрів гасел 

зазначила: «Це пілотний проект. Це інструмент і інструментарій задля того, 

щоб ми не напружували наших авторів або тих, хто долучається, і не 

змушували гортати майже 1500 сторінок загального словника, де майже 80 

000 гасел. Кожний, хто хоче долучитися за певним напрямом, міг би взяти до 

рук тематичний словник, погортати його та знайти або не знайти те чи інше 

гасло. Бо є чіткий критерій відбору, чому те чи інше гасло не потрапило до 

словника». 

За її словами, у цих словниках розміщується тільки гасло і коротенька 

дефініція до нього, це не є словником, в якому можна прочитати повне 

визначення. Ці видання буде розміщено на сайті ДНУ «Енциклопедичне 

видавництво». 

Докладніша інформація – за посиланням: https://bit.ly/2H7Yed9. 
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