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нографій, зокрема до першого і другого томів десятитомника "Історія релігії
в Україні".
СТЕПАН ЯРМУСЬ (1925) - отець-професор, доктор богослов”я. Випускник
Манітобського університету (Канада), Богословського ф-ту Колегії
св.Андрея, Міжнародного пасторального інституту у Вінніпегу, семінарії
Сан Франціско. Почесний доктор Київської духовної академії (УПЦ КП),
почесний професор Волинського університету ім. Лесі Українки. Нині
о.Степан Ярмусь є деканом Богословського ф-ту Колегії св.Андрея. Наукові
зацікавлення - теологія, філософія, історія релігії, а переважно - пастирська
антропологія. Автор книги "Духовість українського народу", "Релігії світу,
культура і християнське православ'я", "До питання старості, хворіння і
смерті" та ін. Видав підручники з гомілетики, душпастирства і церковного
права. Редагував і видрукував ряд праць Івана Огієнка (митрополита
Іларіона), збірник творів Памфіла Юркевича. Редактор газети УПЦ в Канаді
"Вісник", календаря "Рідна нива" та наукового журналу "Віра і культура".
Брав участь в багатьох наукових конференціях, які останнім часом проводить
Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ, Українська Асоціація Релігієзнавців,
друкується в колективних працях останніх. С.Ярмусь готує розділ про свою
церкву до одного з томів десятитомника “Історія релігій в Україні”.

УКРАїНСЬКА АСОЦІАЦІЯ РЕЛІГІЄЗНАВЦІВ
Українська асоціація релігієзнавців (УАР) -- позапартійна, світська
громадська організація, яка об'єднує на добровільних засадах вченихрелігієзнавців, богословів, викладачів релігієзнавства навчальних закладів
України. Створена в березні 1993 і зареєстрована Мінюстом України в липні
того ж року. УАР має свої організації в 18 областях України, а також містах
Київ і Севастополь. Членство в Асоціації є індивідуальним і колективним.
Головною метою і завданням УАР є:
- об’єднання і координація зусиль релігієзнавців України на дослідження
феномену релігії, розробку актуальних проблем, пов’язаних з історією,
сучасним станом релігій в Україні;
- поширення релігієзнавчих знань, розвиток релігієзнавчої освіти і
релігієзнавчого виховання в українській державі;
- сприяння процесам духовного відродження в Україні, утвердження
атмосфери толерантності, взаємоповаги до поглядів,
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думок, духовно-моральних цінностей, традицій людей різної світоглядної і
конфесійної орієнтації.
Асоціація має сприяти проведенню наукових досліджень з актуальних
релігієзнавчих проблем, оприлюдненню їх наслідків. УАР пропагує
принципи свободи совісті, вивчає громадську думку з проблем релігії,
співпрацює з державними, громадськими організаціями, пресою, надає їм
консультативну допомогу з релігієзнавства. Асоціація співпрацює в питаннях
духовного відродження в Україні, подолання конфліктних ситуацій в
міжконфесійних і внутрішньоцерковних відносинах з релігійними
організаціями. Діяльність Асоціації базується на принципах наукової
об’єктивності, історизму, світоглядного плюралізму, позаконфесійності.
Асоціація об’єднує обласні та міські (Київ, Севастополь) організації
релігієзнавців. Вся робота Асоціації, її осередків базується на громадських
засадах. Керівними органами Асоціації є Правління, яке обирається строком
на 3 роки, а також Рада Правління. Очолює ці органи Президент Асоціації.
Президентом УАР в 1993 р. обрано проф. Анатолія Колодного, віцепрезидентами - проф. М.Заковича, проф. П.Яроцького, В.Гаюка. Вченим
секретарем УАР є ст.н.сп. М. Бабій.
Українська Асоціація релігієзнавців започаткувала зв’язки з міжнародними
релігієзнавчими організаціями, зокрема, з релігієзнавчими товариствами і
асоціаціями США, Англії, Польщі, Канади.
В 1995 році члени УАР брали участь в написанні поданого до друку
"Релігієзнавчого словника" (за ред. Б.Лобовика і А.Колодного), збірника
"Огієнківські читання" (за ред. А.Колодного і З.Тіменика), підготовлених до
друку томів "Релігії дохристиянської доби" (за ред. Б.Лобовика) і
"Українське Православ'я" (за ред. П.Яроцького) з десятитомника "Історія
релігії в Україні".
Під егідою УАР в 1995 році проведено міжнародні наукові конференції
"Почаївська Лавра в контексті історії і культури українського народу"
(квітень, Тернопіль), "Релігія в контексті суспільних і духовних реалій
сьогодення" (травень, Київ), "Історія релігії в Україні" (травень, Львів),
"Шляхи самопізнання людини в філософії, релігії, науці" (вересень,
Севастополь), "Свобода релігії: проблеми практичної реалізації" (грудень,
Київ). Видано збірники матеріалів конференцій: "Релігія в контексті реалій
сьогодення" (К., 1995); "Історія релігії в Україні" (К-Л., 1995); "Міжкультурні
коммунікації і проблема духовності в кінці ХХ ст." (Київ-Севастополь, 1995).
Асоціація увійшла з конкретними пропозиціями в Міністерство
освіти з приводу організації релігієзнавчої освіти в Україні, у ВАК України з
приводу атестації наукових кадрів з релігієзнавства.
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В 1995 році Асоціація увійшла на правах асоційованого члена до
Міжнародної організації дослідників релігії (США).
Запрошуємо всіх, кому не байдужа доля релігієзнавчої науки, до
Асоціації. Будемо вдячні Вам за всілякі форми підтримки.
Керівні органи Асоціації знаходяться за адресою: 252001, Київ,
вул.Трьохсвятительська, 4, кімн. 324, 523. Телефон: 229-4812; 229-0418; 22904-25 Факс: 229-4812; 228-6366.
УАР має свій рахунок в Українському банку “Відродження” в
управлінні Національного банку України по м.Києву. р/р 700161140/701908.
МФО 300421
Матеріал підготував М.БАБІЙ

Центр релігієзнавчих наукових консультацій і єкспертиз Української
Асоціації Релігієзнавців
На науковій базі Української Асоціації Релігієзнавців утворено
Центр релігієзнавчих наукових консультацій і експертиз.
Центр здійснює наступні види діяльності:
- проведення конкретно-соціологічних досліджень з релігієзнавчої тематики
на замовлення державних інституцій, конфесій, культурно-освітніх установ,
засобів масової інформації тощо;
- підготовка наукових матеріалів про конфесії, які діють в Україні,
інформаційних матеріалів про сучасні релігійні процеси і тенденції розвитку
релігійних відносин; відповіді на конкретні питання з широкого спектру
релігієзнавчої проблематики;
- вивчення та написання історії конфесій в Україні на основі опрацювання
архівних матеріалів у всіх обласних центрах України і за активної співпраці
при цьому з богословами відповідних релігійних течій;
- проведення експертиз робочої документації і віроповчальної літератури
нових релігійних утворень України, діяльності релігійних місій тощо;
- правові консультації з проблем релігійного життя;
- допомога конфесіям в складанні і оформленні їх робочої документації,
визначенні форм соціально значимої діяльності, вирішенні питань з
державними органами, конфліктних ситуацій з іншими конфесіями та ін.,
- проведення спеціальних релігієзнавчих екскурсій по місту Києву
українською, російською або англійською мовами;
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- консультації пошуківцям наукових ступенів з питань обрання теми
дисертаційного дослідження, його плану, концепції, мети і завдання,
літератури з теми тощо;
- консультації пошуківцям під час підготовки до складання екзаменів
кандидатського мінімуму з релігієзнавства, підбору спеціальної літератури
до екзамену з іноземної мови тощо;
- лекції з релігієзнавчої тематики в масових і спеціальних аудиторіях та
організаціях, проведення методичних та інформативних семінарів для
викладачів релігієзнавчих дисциплін у школах, ліцеях, коледжах та інших
навчальних закладах;
- підготовка інформативних матеріалів про стан релігійності в Україні,
характер церковно-державних відносин для їх замовників;
- рецензування книг, статей, дисертацій з релігієзнавчої тематики;
- переклад книг та статей (релігієзнавча тематика) з англійської, французької
і німецької мов на українську та російську мови;
- надання можливості користуватися банком даних соціологічних досліджень
з релігієзнавчої тематики, проведених Відділенням релігієзнавства Інституту
філософії НАН України в минулі роки;
- психологічне консультування осіб у зв’язку з конфліктними та іншими
ситуаціями, які викликані релігійними чинниками.
Послуги оплачуються за тарифами, затвердженими Правлінням
Української Асоціації Релігієзнавців шляхом перерахування коштів на
рахунок Української Асоціації Релігієзнавців.
Довідки телефоном 229-4812, 229-0425 щодня з 10.30 до 15.00 (крім
суботи і неділі).
Матеріал підготувала О.КАРАГОДІНА

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ
УАР та Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ
1995 рік став вирішальним для українського релігієзнавства у його
прориві на світову арену. Про Українську Асоціацію Релігієзнавців (УАР)
дізналися в багатьох країнах. Вона налогодила контакти з відомими
міжнародними релігієзнавчими асоціаціями, наприклад з Товариством
наукового дослідження релігії (The

