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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
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Society for the Scientific Study of Religion - SSSR), Міжнародною Академією
свободи релігій і віросповідань (International Academy for Freedom of Religion
and Belief - IAFRB), Міжнародною Асоціацією історії релігій (International
Association for the History of Religions - IAHR), Нью-Йоркською Академією
Наук та ін.
Ознайомившись з науково-дослідницькою, видавничою та
організаційною роботою УАР, керівництво міжнародних організацій
запропонувало Україні вступити до них асоційованим членом. Окремі
українські вчені-релігієзнавці індивідуально обрані в склад деяких з них. І це
вже має свої наслідки. Так, спільно з IAFRB в грудні минулого року УАР,
Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України провели в
Києві міжнародну наукову конференцію "Свобода релігій: практичні аспекти
реалізації". В 1996 році планується спільно організувати ще ряд конференцій,
присвячених проблемам свободи совісті. Через УАР міжнародна SSSR
запрошує до вступу до неї всіх бажаючих дослідників релігії.
Відбулися плідні зустрічі з працівниками Інституту релігієзнавства
Ягеллонського університету (Краків, Польша), Інституту держави і церкви
Байлорського університету (Вако, США), під час яких обговорювалася
можливість співпраці. Широкі зв'язки встановилися з вузами Європи та
Америки: Лідським, Ессекським університетами та Вищою Лондонською
школою соціології та економіки (Великобританія), Католицькими
університетами в Любліні (Польща) та Римі (Ватикан), Українським вільним
університетом (Мюнхен, Німеччина), Міжнародним християнським
університетом
(Відень,
Австрія),
Бригамським
та
Байлорським
університетами (США) та ін.
Продуктивно українські релігієзнавці співпрацюють з окремими
зарубіжними дослідниками релігії й релігійними діячами. Серед них
А.Жуковський (Франція), С.Ярмусь (Канада), Й.Клочовський (Польща),
І.Музичко (Італія), С.Фостун, Е.Баркер (Великобританія), Лев Силенко
(США), Т.Доктор (Польща), архієпископ Антоніо Франко та кардинал Поль
Пупар (Апостольська столиця), Г.Хартфельд та Й.Кеден (Німеччина),
К.Дурхем та Л.Бузбі (США), Ю.Зуєв (Росія). Сьогодні у вітчизняних
релігієзнавців є можливість друкуватися в міжнародних релігієзнавчих
журналах, бюлетнях, скажімо в часописі "Відомості" (Великобританія укр.мовою), "Church and State (Церква і держава)" (США - англ.мовою),
"Лицом к лицу: религиозный диалог" (Росія - рос.мовою), "Journal of Law and
Religion (Журнал права і релігії)" (США - англ.мовою) та багатьох інших.
Співробітники Відділення релігієзнавства активно шукають
підтримки у різних міжнародних благодійних фондів для розвитку
релігієзнавчої науки в Україні. Повільно, але все ж таки відновлюються
наукові зв'язки з Росією, Білоруссю, Прибалтикою,
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Молдовою. Все це стало можливим завдяки зусиллям членів УАР, його
президента Анатолія Колодного. Інтерес з боку закордонних партнерів в
науково-дослідній і організаційній сферах до українського релігієзнавства,
впевнені, буде зростати.
Матеріал підготувала Л.ФИЛИПОВИЧ

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА З РЕЛІГІЄЗНАВСТВА
Постановою Президії ВАК України від 08.02.1996 р. Затверджений
склад Спеціалізованої Вченої Ради Д. 01.25.05 із спеціальності 05.00.11 релігієзнавство. Рада створена при Відділенні релігієзнавства Інституту
філософії НАН України. Будучи єдиною в Україні за своїм профілем, вона є
основною ланкою в системі атестування наукових кадрів вищої кваліфікації з
даної спеціальності. До складу спеціалізованої Ради входять доктори наук відомі вчені-релігієзнавці, філософи, соціологи, історики, психологи.
Головою Вченої Ради призначено професора А.Колодного, заступником
голови - професора П.Яроцького. Вченим секретарем Ради затверджено
кандидата філософських наук С.Головащенка.
Приймаються до захисту кандидатські й докторські дисертації з
релігієзнавства на здобуття наукових ступенів у галузі філософських,
соціологічних та історичних наук. Пошуківці наукових ступенів можуть
отримати необхідну інформацію за адресою: 252001, Київ - 1, вул.
Трьохсвятительська, 4. Інститут філософії НАН України, Головащенко
Сергій Іванович. Телефони для довідок: 229-48-12 (проф. А.Колодний); 22854-17 (к.філос.н. С.Головащенко).
Матеріал підготував С.ГОЛОВАЩЕНКО.

Секція релігієзнавства у товаристві “Знання” України
У Товаристві “Знання” України розпочала діяльність секція
релігієзнавства. Сформована Рада лекторів у складі 24 осіб, серед яких відомі
філософи, історики, соціологи — релігієзнавці: доктори філософських наук
Б.Лобовик, М.Закович, А.Колодний, Ю.Калінін, П.Косуха, М.Рибачук,
П.Яроцький, кандидати філософських наук М.Бабій, С.Головащенко,
В.Єленський, М.Кирюшко, О.Саган, В.Суярко, Л.Филипович та інші.
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релігієзнавства. Сформована Рада лекторів у складі 24 осіб, серед яких відомі
філософи, історики, соціологи — релігієзнавці: доктори філософських наук
Б.Лобовик, М.Закович, А.Колодний, Ю.Калінін, П.Косуха, М.Рибачук,
П.Яроцький, кандидати філософських наук М.Бабій, С.Головащенко,
В.Єленський, М.Кирюшко, О.Саган, В.Суярко, Л.Филипович та інші.

