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Концепцію “християнського патріотизму” в сучасному православному богослов’ї.
Співпраця віруючих як фактор досягнення громадянської і національної злагоди.
Роль релігійного фактору у формуванні національної свідомості.
Релігія в контексті національного відродження України.
Концепція “християнської активності” в сучасній протестантській
теології.
Проблема морального ідеалу в етичній концепції конфесій.
Роль і місце православ’я в міжнаціональних відносинах.
Релігія як фактор гуманізації особи.
Розвиток політичної культури віруючих в умовах демократичної
України.
Релігія в духовному розвитку особистості.
Релігійно-психологічний комплекс: структура і динаміка. Підприємництво в світлі християнської етики.
Релігійний досвід як категорія психології релігії.
Релігійний фактор в контексті самодеінтифікації національних
меншин.
Революція в природознавстві і сучасний фідеїзм.
Сучасна космологія і релігійне вчення про Всесвіт.
Початки релігії: багатоманіття їх концептуального витлумачення.
Єдність і множинність історично-релігійного процесу.
Етапи еволюції і причини диференціації релігії.
Національні релігії: загальні особливості появи і функціональності.
Функції релігії в етногенетичних процесах.
Православ’я в контексті історії України.
Філософські проблеми дослідження витокових форм релігії.
Соціально-філософські аспекти історичної концепції Російського
православ’я.
Російське православ’я в контексті світового православ’я.
Релігієзнавча концепція М.Драгоманова.
Лінгвістичне релігієзнавство О.Потебні.
Історіософія релігії І.Огієнка.
Соціологічний аналіз релігійності сучасної молоді.
Особливості релігійних пошуків сучасної молоді.
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ції.

Релігія в системі світоглядних орієнтацій сучасної інтеліген-

Динаміка релігійності в незалежній Україні.
Процедура і методи конкретно-соціологічних досліджень в
сфері релігії.
Індивідуальна релігійність: зміст, структура, типологія.
Релігійні потреби особи.
Релігійне середовище і релігійні зв’язки віруючих.
Еволюція буденної свідомості сучасного віруючого.
Секулярні процеси і формування нової релігійності.
Примітка. Продовження тематики досліджень у наступному
числі бюлетня.

НАУКОВI КОНФЕРЕНЦIЇ, КРУГЛI СТОЛИ,
КОЛОКВIУМИ 1997 РОКУ,
якi проводить Українська асоцiацiя релiгiєзнавцiв та
Вiддiлення релiгiєзнавства Iнституту фiлософiї НАН
України разом з iншими науковими iнституцiями
15 сiчня. - Всеукраїнськi Огiєнкiвськi читання. Проводиться
на базi Київського Унiверситету iменi Т.Г.Шевченка.
14 - 15 березня. - Всеукраїнська студентська наукова конференцiя "Молодь та релiгiя". Проводиться на базi Київського
унiверситету iм. Т.Шевченка i Нацiонального Унiверситету "Києво Могилянська Академiя”. Тези обсягом до сторiнки подати до 1 березня.
Остання декада березня. - “Міжконфесійні конфлікти: шляхи
до злагоди”. м.Ужгород.
Започатковується цикл конференцiй, присвячених 2000 лiттю Рiздва Христового. Проводяться коференцiї: 1997 -
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"Християнство i Україна"; 1998 - "Християнство i духовнiсть";
1999 - "Християнство в контекстi свiтової iсторiї"; 2000 - "Християнство i суспiльний прогрес".
17-19 квітня. - Всеукраїнська наукова конференцiя "Християнство і Україна". Проводиться на базi
Вiддiлення
релiгiєзнавства Iнституту фiлософiї НАН України i Унiверситету
"Києво - Могилянська Академiя". Тези обсягом 2 сторiнки подати
до 15 березня.
Остання декада квітня - Мiжнародна наукова конференцiя
“Фiлософсько - теологiчний дух Реформацiї" (до 500-лiття народження Филипа Меланхтона). На базi Сумського унiверситету. Тези
обсягом до сторiнки подати до 20 сiчня.
5 - 7 травня. - Мiжнародна накова конференцiя "Iсторiя
релiгiї в Українi". Проводиться на базi Львiвського музею iсторiї
релiгiї. Тези обсягом 2 сторiнки подати до 1 лютого.
16 -18 травня. - Мiжнародна науково - практична конференцiя "Виховання молодого поколiння на принципах християнської моралi в процесi духовного вiдродження України". Проводиться
на базi Острозької Академiї. Подаються доповiдi обсягом до 7
сторiнок з резюме англiйською мовою в 0,5 сторiнки, набранi на
дискетi.
13 - 15 червня. - Всеукраїнська наукова конференцiя "Православ'я та культура". Проводиться на базi Полтавського
педiнституту. Тези обсягом до 2 ст. подати до 1 квiтня.
11 - 14 вересня. - Мiжнароднi науковi конференцiї "Проблеми духовностi в кiнцi ХХ столiття" та "Шляхи самопiзнання людини в фiлософiї,
релiгiї, науцi, культурi". Проводиться на базi
Севастопольського
технiчного унiверситету. Тези обсягом до 2-х ст. подати до 15 травня.
25 -27 жовтня. - Мiжнародна наукова конференцiя
“Культура i етика мiжконфесiйних вiдносин". Конференцiя проводиться
на базi Вiддiлення релiгiєзнавства Iнституту фiлософiї НАН України. Тези обсягом до сторiнки.
Примiтка. Перелiк є попереднiм. Про iншi релiгiєзнавчi конференцiї
iнфомацiя буде подаватися додатково.
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В УКРАїНСЬКІЙ АСОЦІАЦІї РЕЛІГІЄЗНАВЦІВ
До відому керівників обласних та міських організацій УАР.
Правління УАР повідомляє, що фінансові труднощі (відсутність коштів на рахунку УАР) унеможливили проведення у
визначені Статутом УАР терміни звітно-виборної конференції
асоціації. Про цю обставину обласні організації були проінформовані листом Ради Правління ще в травні 1996 року. На місцях
(в дев’яти окремих організаціях) прийнято рішення про продовження повноважень керівних органів УАР до квітня 1997 року.
Конференцію буде скликано раніше, якщо будуть віднайдені
кошти на її проведення. Нагадуємо про необхідність проведення
звітно-виборних зборів у Ваших організаціях і виборах делегата
на Всеукраїнську конференцію УАР.
Президент УАР проф. А.Колодний

РЕЛІГІЙНА КАРТА ДЕЯКИХ
ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАїН
(дані на 1 січня 1996 року)
Конфесія
1
Православ”я:
Церква Київського Патріархату
Церква Московського Патріархату
Українська Автокефальна
ПЦ
Російська Православ'я
Вільна Церква
Руська ПЦ
Апокаліптична ПЦ

Україна
2

Росія
3

Білорусія
4

Молдова
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Латвія
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