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Протокол №1 

звітно-виборчої конференції  

Української асоціації релігієзнавців (УАР) 

від 16.09.2016 

 

Порядок денний: 

 Звіт Президента УАР проф. А. Колодного; 

 Звіт про оргроботу УАР 2012-2016; 

 Вибори Президента і Правління УАР; 

 Обрання Ради Правління та Ревізійної комісії і бухгалтера; 

 Затвердження плану роботи УАР на 2017 -2018 рр. 
 

Присутні:  

представники 20-ти обласних та міських організацій УАР, члени ревізійної комісії і Правління 

УАР. Всього – 44 особи.  

 

1. Слухали: 

Президента УАР проф. А.М. Колодного, який прозвітував про роботу УАР протягом 2012-2016 

років (звіт додається). 

 

Виступили: 

віце-президент УАР Докаш В.І., який доповів про діяльність УАР в утвердженні релігієзнавства 

як навчальної дисципліни, запропонував провести семінар викладачів релігієзнавства та 

рецензування підручників; 

Саган О.Н., який доповів про співпрацю УАР з релігійними організаціями, звернув увагу на 

необхідність її активізації; 

Филипович Л.О., яка доповіла про інтеграцію УАР до світового наукового простору; 

Яроцький П.Л., який прозвітував про стан і координацію релігієзнавчих досліджень в Україні. 

 

Ухвалили: роботу Президента й Правління УАР за звітний період оцінити як задовільну (прийнято 

одноголосно). 

 

2. Слухали: 

Звіт про оргроботу УАР 2012-2016 

 

Виступили: 

віце-президент УАР Докаш В., Филипович Л., які доповіли про результати організаційної роботи 

Правління і внесли пропозиції щодо її поліпшення (доповідь додається); 

 

Ухвалили: підтримати ініціативу керівних органів УАР щодо розширення членства в УАР, щодо 

координації діяльності обласних осередків, покращення інформаційної складової, щодо вступу до 

міжнародних профільних асоціацій 

3. Слухали: 

 

Про процедуру обрання Президента УАР. Докаш В.І. вніс пропозицію обрати Президентом УАР 

професора Колодного А.М.  

 

Виступив: 

Бучма О.В. запропонував обрати Колодного А.М. відкритим голосуванням. 

 

Ухвалили: 

1. Проголосувати за кандидатуру Колодного А.М. відкритим голосуванням (прийнято 

одноголосно); 

2. За результатами голосування Президентом УАР обрано професора Колодного А.М. 

(одноголосно). 
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4.Слухали: 

Президента УАР професора Колодного А.М., який запропонував обрати склад Правління УАР, 

Ради Правління, віце-президентів УАР, ревізійну комісію і призначити бухгалтера. 

 

Виступив: Яроцький П.Л., який запропонував такий склад:  

 

Правління Асоціації: всі голови обласних осередків (дод.), Рада правління, ревізійна комісія  

Ради Правління – Арістова А.В., Бистрицька Е.В., Бондаренко В.Д., Бучма О.В., Докаш В.І., 

Здіорук С.І., Колодний А.М., Кулагіна-Стадніченко, Саган О.Н., Сітарчук Р., Филипович Л.О., 

Халіков Р., Харьковщенко Є.А., Шепетяк О., Юраш А.В., Яроцький П.Л. 

Ревізійної комісії - Бучма О.В. - голова, Кулагіна-Стадніченко Г.М., Базик Д.В., Недзельський К.К. 

– члени комісії, Татарчук М.В. – бухгалтер УАР.  

 

Ухвалили: 

Затвердити запропонований склад Правління, Ради Правління УАР та ревізійної комісії і 

бухгалтера. Погодитися із запропонованими Президентом УАР кандидатурами віце-президентів: 

Докаш В.І., Саган О.Н., Сітарчук Р.А., Филипович Л.О. 

 

5. Слухали: 

Колодного А.М, який вніс на розгляд конференції проект плану роботи УАР на 2017-2018 рр.  

 

Виступили: 

Бодак В.А., голова Дрогобицького осередку УАР, яка наголосила на важливості координації 

зусиль релігіє знавців в захисті гуманітарної сфери знань. Підтримала пропозиції щодо проекту 

плану роботи УАР; 

Сітарчук Р.А., голова Полтавського осередку УАР, який запропонував затвердити темати чну 

спеціалізацію конференцій за регіонами. Підтримав пропозиції щодо проекту плану роботи УАР; 

Мартинюк Е.І., заст.голови Одеського осередку УАР, який, з метою підвищення авторитету та 

якості УАР, вважає за необхідне мобілізувати сили обласних осередків УАР. Для цього слід 

використати досвід Одеського університету, де створено науковий центр з релігієзнавства, який 

регулярно проводить конференції, видає наукові збірки. Запропонував проголосувати за проект 

плану роботи УАР; 

Предко О.І., голова Київського осередку УАР, яка відзначила важливість співпраці академічної і 

університетської релігієзнавчої науки, проведення спільних заходів, особливо теоретичн7их і 

практичних семінарів для викладачів та науковців; 

Мурашкін М.Г., голова Дніпропетровського осередку УАР, який зауважив, що УАР – це 

суспільна організація, знаходиться поза державними структурами і в цьому полягає її перевага та 

важливість її практичного продуктивного функціонування; 

 

Ухвалили: 

план роботи Української асоціації релігієзнавців на 2017-2018 рр. (дод.) затвердити з 

доповненнями від обласних осередків УАР, взяти до уваги та виконання. 

 
 

Президент УАР       А.М.Колодний 

 

 

Секретар УАР       Г.М.Кулагіна-Стадніченко 


