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IІІ. НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ

“ПРОБЛЕМИ ДУХОВНОСТІ НАПРИКІНЦІ ХХ ст.”
“ШЛЯХИ САМОПІЗНАННЯ ЛЮДИНИ В ФІЛОСОФІЇ,
РЕЛІГІЇ, НАУЦІ, КУЛЬТУРІ”
Поступово в робочих календарях багатьох релігієзнавців та
філософів не тільки України, але й США, Англії, Греції та ін. країн
з‟являється постійний запис - "початок вересня - Севастополь". Щороку
саме в цей час аудиторії Севастопольського державного технічного
університету гостинно відчиняють двері учасника двох вищезазначених
міжнародних конференцій. Не став винятком і 1997 р., коли, відповідно,
9-10 та 11-13 вересня було виголошено більше трьох десятків дуже
цікавих доповідей і повідомлень, серед яких відзначимо виступи
А.Глушака (Севастополь) на тему "Крим і проблеми духовності:
історичний екскурс", М.Нільсена (США) - "Релігія і психологія на початку
нового тисячоліття", Х.Вокала (Греція) - "Енсофія як нова Мудрість для
людини", А.Колодного (Київ) - "2000-річчя Різдва Ісуса Христа і
проблема духовної єдності християн України", Ю.Вига (Данія) - "Скільки
релігій людина могла б мати сьогодні, Є.Бойцової (Севастополь) "Іслам в Криму: національно-релігійна самоідентифікація кримських
татар" та ін. Про високий рівень конференцій говорить і видрук її
матеріалів.
Співорганізаторами конференції виступили: Севастопольський
державний технічний університет, Інститут філософії НАН України,
Севастопольський військово-морський інститут, Севастопольський
філіал Санкт-Петербургського гуманітарного університету профспілок.
Спонсорував конференцію міжнародний фонд "Відродження".
Особливістю севастопольських конференцій є велика культурна
програма, яку щороку пропонують їх організатори. Цього року учасники
конференцій мали змогу відвідати з екскурсіями Херсонес, печерні
монастирі Криму. Для тих, хто Севастополь відвідав вперше, була
організована автобусна екскурсія по місту із заїздом у Балаклаву.
Матеріал підготував О.Саган

IДЕЯ НАЦIОНАЛЬНОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНI
Обласні осередки УАР активно включилися у святкування 2000ліття Різдва Христового. В рамках цих заходів Тернопільський осередок
УАР започаткував проведення у 1997-2000 роках щорічних наукових
конференцій: у листопаді 1998 р. - "Християнство і культура"; у
листопаді 1999 р. - "Християнство і національна ідея: науковий і
богословський аспект"; у травні 2000 року - "Християнство і особа". У
1997 р., разом із місцевими обласним архівом та медичною академією
ім.І.Горбачевського, 17-18 жовтня проведено Всеукраїнську науковопрактичну конференцію “Iдея нацiональної Церкви в Українi”. В роботі
наукового зібрання взяли участь дослідники з Тернополя, Києва,
Львова, Луцька, Рівного та ін. міст України, а також представники від
конфесій. З вітальним словом виступив проф. Л.Ковальчук - ректор
медичної академії, яка гостинно прийняла учасників конференції. З
цікавими доповідями виступили: А.Колодний (Київ) на тему "Ідея
національної церкви і національні релігії", П.Яроцький (Київ) "Українське християнство: синтез віри і культури", А.Гудима (Тернопіль)
- "До витоків ідеї національної Церкви в Україні", В.Волошин (Полтава),
"Деякі проблеми відродження УАПЦ на початку гітлерівської окупації
України", Л.Галуха (Рівне) - "Українська церква в Польщі в контексті
державно-церковних відносин (1921-1939 рр.)" та багато інших
учасників. Великою заслугою організаторів конференції є випуск у
сьогоднішній скрутний час матеріалів конференції. За підсумками
роботи було прийняте звернення учасникiв цього всеукраїнського
кворуму науковців і богословів, текст якого подаємо повністю:
"Ми учасники Всеукраїнської науково-практичної конференцiї,
на основi наукового осмислення етногенезу українського народу та
iсторiї релiгiї на українських теренах стверджуємо:
- що iдея нацiональної Церкви в Українi має iсторичнi коренi в
духовнiй спадщинi праукраїнської культури, яка успадкувала вiковi
традицiї землеробських племен i народiв на просторах Пiвнiчного
Причорномор'я;
- що наша земля знає рятiвне Слово Христа, його спасенну
Церкву та вогнища християнських чеснот - монастирi ще з
Апостольських часiв на Пiвденному березi Криму та в басейнах рiк
Днiпра i Буга;
- що утворення християнської митрополiї Руси-України за
Володимира Великого в 968 р. була пiдготовлена усiм ходом розвитку
духовностi нашого народу на засадах самобутнього гуманiзму та

