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народу вважалося допустимим і патріотичним рятувати
насамперед загальнонародні, національні справи, жертвуючи в
чомусь навіть конфесійними пріоритетами і особливостями.
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духовній культурі України, а і його місця
в нинішньому
духовному відродженні, роль в українському державотворенні і
національних процесах. Здійснювані академічними установами
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християнства
на
українських землях в перші сім століть його розвитку,
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опрацьовання моделі толерантизації конфесійних
відносин.
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конфесійне положення України між Сходом і Заходом. Без
усвідомлення всіма українськими християнськими церквами
міжконфесійної толерантності і екуменічної перспективи як
чинника консолідації українського суспільства, без енергійних
зрушень у бік діалогу, без рішучого мараторію на
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Про це свідчать уроки нашої історії - і державної, і церковної".
Матеріал підготував П.Яроцький

IV. НА ДОПОМОГУ ПОШУКІВЦЮ

НОВЕ У ВИМОГАХ ВАК ДО ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙ
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(див.: Бюлетень ВАК УкраЇни. - 1997. - № 2 і 3).
1.2. Обсяг докторської дисертації - 350-400 машинописних
сторінок,
оформлених
відповідно
до
Держстандарту,
а
кандидатської - 140-180 сторінок. Обсяг автореферату видповідно
два і один друк. аркуш, але може бути розширення на 30%.
1.3. Теми дисертацій мають бути пов"язані з науковими
програмами, планами, темами науково-дослідних робіт наукових
установ і організацій та затверджені їх вченими радами.
1.4. Автореферат дисертації виготовляють друкарським
способом і видають у вигляді брошури тиражем 100 примірників.
1.5. Серед розділів основної частини дисертації тепер має
бути розділ з огляду літератури й основних етапів розвитку наукової
думки з теми та розділ з викладом загальної методології і
основних методів дослідження.
1.6. ВАК ввів свої вимоги щодо кількості та обсягу публікацій
змісту дисертації. З докторськорї дисертації має обов"язково бути
індивідуальна монографія обсягом не менше 8 д.а. із рекомендацією
до друку Вченої Ради і зазначенням двох рецензентів - докторів наук.
З кандидатської дисертації пошукач має опублікувати щонайменше три
наукові статті. Монографії і статті мають бути опубліковані в наукових
виданнях, перелік яких затвердив ВАК України. Тези засвідчуються
лише як додаток до основних публікацій.
ІІ. Подання дисертації до захисту
2.1. Здобувач подає до Ради такі документи: заяву, особовий
листок з обліку кадрів, затверджений відділом кадрів за основним
місцем роботи; засвідчені копії дипломів;
посвідчення про
канди-
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датські іспити; текст автореферату; висновок організації, в якій
виконувалася дисертація; публікації з дисертації в 3-х примірниках;
відповідно оформлена дисертація в 3-4 примірниках; засвідчений
відзив наукового керівника чи консультанта; текст автореферату на
дискеті діаметром 3,5 дюйма у вигляді текстового файлу в коді
ASCII (кодова сторінка 866); чотири поштові картки. Структура
файлу "Автореферат" подана в "Бюлетні ВАК" N2 за 1997 р. (c. 27).
Докторант подає примірник автореферату кандидатської дисертації.
2.2. Якщо організація, при якій створено спеціалізовану раду,
не може оплатити процедуру захисту дисертації, то кошти на це має
надавати організація, де працює здобувач.
2.3. Здобувач наукового ступеня кандидата чи доктора наук,
який не має базової вищої освіти в галузі науки, за профілем якої
подготовлено дисертацію, складає додатковий кандидатський іспит
із загальнонаукової дисципліни даної галузі науки.
2.4. Провідною установою може бути призначино лише
наукова установа чи вуз.
2.5. Захист докторської дисертації можна проводити не
раніше як через два місяці, а кандидатської - через місяць після
опублікування основних праць з теми дослідження.
2.6. Якщо кандидатська дисертація може бути поданадо до
захисту лише за однією спеціальністю, то докторська - і за двома.
2.7 Вживання мов у оформленні дисертацій здійснюється
згідно з чинним законодавством. Мова оформлення автореферату державна.
ІІІ. Захист дисертаційної роботи
3.1. Положення,
які виносилися здобувачем на захист
кандидатської дисертації, не можуть виноситися ним на захист
докторської.
Матеріали кандидатської дисертації можуть
використовуватися
лише
в
оглядовій частині докторської
дисертації. Публікації з кандидатської дисертації не враховуються
при захисті докторської.
3.2. В роботі Ради при захисті докторської мають взяти учась
чотири, а
кандидатської - три доктори наук зі спеціальності
кандидатської дисертації.
3.3. Засідання Ради фіксується на фонограму.
3.4. Рішення Ради вважається позитивним, якщо за нього
проголосувало три чверті (було - дві треті) присутніх на засіданні.
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3.5. В обговоренні дисертації повинні обов"язково взяти
участь доктори наук зі спеціальності, за якою підготовлено
дисертацію.
3.6. Дипломи, видані на основі захисту дисертацій в інших
країнах громадянам України, мають пройти нострифікацію.
Процедура проведення останньої на Спеціалізованій Раді майже
повністю повторює процес захисту.
IV. Вимоги Спеціалізованої Ради
4.1. Теми
десиртаційних досліджень слід завчасно
узгодити з Координаційною Радою релігієзнавчих досліджень
НАН України (252001 Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, Ін-т
філософії, Лобовик Борис Олександрович, тел. 229-04-18).
4.2. Кандидатський екзамен з релігієзнавства складається
по місцю захисту профільним релігієзнавчим комісіям, до яких
входять не менше трьох докторів наук за фаховою
зорієнтованістю з філософії, історії чи соціології.

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
09.00.11 - релігієзнавство

І. ФОРМУЛА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
Релігієзнавство - галузь науки, об‟єктом вивчення якої є
релігія в її світоглядній, аксеологічній, історичній і функціональній
визначеності, багатоманітті конфесій і складності відносин, із
суспільними інституціями, іншими формами духовності. Його
структурними системами є філософія і феноменологія релігії,
етнологія та історіософія релігії, географія та історія релігії,
історія богословської та релігієзнавчої думки взагалі і в Україні
зокрема, соціологія та психологія релігії.
ІІ. НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ:
1. Філософське осмислення феномену релігії, визначення
природи, сутності і функціональності релігії, розкриття
гносеологічних і аксіологічних особливостей релігійної свідомості,
закономірностей відтворення структурних елементів релігії,
дослідження головних напрямів філософії релігії, основних типів
філософських вчень про Бога.
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