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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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2. Історіософська інтерпретація ролі і місця релігії в історії,
культурі, духовності народу, дослідження історії окремих конфесій,
релігійності українця й особливостей феномену українського
християнства, історії релігійної та релігієзнавчої думки в світі й в
Україні зокрема.
3. Соціологічне дослідження розвитку інституційних процесів
в релігійно-церковному комплексі, характеру і тенденцій релігійного
відношення і відродження, проблем міжконфесійних та державноцерковних відносин, стану буденної релігійної свідомості та
ставлення до релігії різних груп і категорій населення, аналіз
неорелігійної містики.
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ІІІ. ГАЛУЗІ НАУКИ, В ЯКИХ ПРИСУДЖУЮТЬСЯ НАУКОВІ
СТУПЕНІ:
1. Філософські науки
2. Історичні науки
3. Соціологічні науки
IV. СПИСОК ПРОВІДНИХ УСТАНОВ, ЯКІ МОЖУТЬ
РЕКОМЕНДУВАТИСЯ ДЛЯ ЕКСПЕРТИЗИ ДИСЕРТАЦІЙ:
Інститути
філософії,
історії,
соціології,
археографії,
археології, національних відносин і політології НАН України;
кафедри історії, філософії та релігієзнавства національних й
державних університетів України, Українського педагогічного й
аграрного
університетів,
Севастопольського
технічного
університету,
Рівненської
академії
водного
господарства,
Полтавського і Сумського педагогічних інститутів, Національного
інституту стратегічних досліджень.

21.01.21
21.01.29

V. СПИСОК ВИДАНЬ, В ЯКИХ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДРУКУВАТИ
МАТЕРІАЛИ ДОКТОРСЬКИХ ТА КАНДИДАТСЬКИХ
ДИСЕРТАЦІЙ:
а). Релігієзнавчо-тематичні збірники Інститутів Академії наук
України, університетів та інших вищих навчальних закладів;
б). Всеукраїнські наукові і громадсько-політичні журнали;
в). Зарубіжні тематичні збірники і періодичні видання;
г). Наукові видання Львівського Музею історії релігії;
д). Індивідуальні і колективні праці, видрукувані відомими
видавництвами ("Наукова думка", "Либідь"‚ "Логос"‚ "Обереги"‚ "Каменяр"‚
"Абрис"‚ "4-та хвиля"‚ "Світ" та ін.) на основі рішення Вченої Ради вузу чи
академічного інституту і двох фахових рецензій докторів наук.

КОДУВАННЯ ДИСЕРТАЦІЙ
УДК. 21 РЕЛIГIЯ, АТЕЇЗМ

21.01 Загальнi питання наукового атеїзму та релiгiєзнавства УДК
21
21.01.09
21.01.11
21.01.13

Iсторiя вивчення наукового атеїзму та
релiгiєзнавства. Персоналiї УДК 211.5 (091); 27
Сучасний стан УДК 21:001.12
Науковi товариства, конференцiї, з'їзди, конгреси,
симпозiуми УДК 21.061.2/.4; 26
Органiзацiя науково-дослiдних робiт УДК 21:001.89
Iнформацiйна дiяльнiсть УДК 211:002

21.07 Атеїзм та вiльнодумство УДК 211.5
21.15
21.15.09
21.15.21
21.15.31
21.15.41
21.15.45
21.15.47
21.15.51
21.15.61
21.15.69
21.21
21.21.21
21.21.25
21.21.31

Окремi релiгiї, церкви та культи УДК 23/29
Виникнення релiгiй та їх раннi форми УДК 21(091)
Полiтеїстичнi релiгiї та атеїзм стародавнього свiту
УДК 21(091)
Iндуїзм УДК 294.5
Буддизм. Дзен-буддизм УДК 294.3
Конфуцiанство. Даосизм УДК 299.512/.513
Iслам УДК 297
Iудаїзм УДК 296
Християнство УДК 23/28
Iншi релiгiї та культи УДК 299
Проблеми релiгiйної свiдомостi УДК 21:13
Психологiя релiгiї УДК 21:159.9
Моральнiсть та релiгiя УДК 21:172.3
Проблеми релiгiйностi УДК 21:172.3

21.31 Фiлософiя та релiгiя УДК 21:14
21.31.35
21.31.41
21.31.51
21.31.55

Фiлософiя релiгiї УДК 21::14
Релiгiйна фiлософiя УДК 140.8:21 Див. також 02.71
Фiлософiя релiгiї та атеїзму
Теологiя УДК 21
Соцiологiя релiгiї УДК 21:314 Екв. 04.51.59

