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10. В КООРДИНАЦІЙНІЙ РАДІ
З РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ ДИСЕРТАЦІЙ
Координаційна Рада з написання дисертаційних робіт із
релігієзнавства, яка із узгодження з Відділенням історії, філософії та права
НАН України діє при Відділенні релігієзнавства ІФ НАНУ (очолює – проф.
П.Яроцький), покликана разом із дисертантами і їх науковими керівниками
узгодити назву і концепцію дисертацій, засвідчити актуальність їх теми, не
допустити (застерегти) дублювання дослідницької роботи, а заодно і
тематичної здрібненості чи конфесійної заангажованості (збогословлення)
наукового пошуку. Рада може організувати наукове консультування
пошуківця, надати йому допомогу у підборі літератури з теми дослідження
тощо. Актуальним для кожного пошуківця є пошук місця видруку
визначеної МОН кількості наукових статей, зокрема в зарубіжних
виданнях. Відділення релігієзнавства працює над тим, щоб відзнайти
можливі видання для видруку статей по дисертаціях не тільки в Україні, а
й у зарубіжжі, включити наш квартальник «Українське релігієзнавство» до
науковометричних видань.
Тепер щодо нових вимог МОН до опублікування результатів
дисертаційних досліджень, які будуть діяти після 1 вересня 2013 року.
Дисерації, прийняті Радами до цієї дати нібито захищаються за старими
стандартами.
Відтак для захисту кандидатської дисертації потрібно мати п’ять
статей, надрукованих у наукових фахових виданнях видруку їх після 1997
року. При цьому одна стаття має бути обов’язково видрукуваною в
зарубіжному періодичному виданні (або українському виданні, яке
включене до міжнародного науковометричного реєстру), лише одна –
може бути вміщеною в електронному виданні. Видрукувана до захисту
кандидатської дисертації без співавтора монографія повинна мати обсяг до
8 д.а., двох рецензентів (один – обов’язково доктор наук із фаху),
рекомендацію Вченої Ради або академічної, або університетської установи,
розсил до зазначених нижче бібліотек.
Для захисту докторської дисертації насамперед треба мати
індивідуальну (без співавтора) монографію обсягом не менше 15 д.а.,
видрукувану накладом не менше 300 примірників і розіслану із
міжнародним стандартним номером книги ISBN в Національну бібліотеку
ім. Вернадського, Парламентську бібліотеку, Львівську бібліотеку ім.
Стефаника, Книжкову палату, Одеську бібліотеку ім. Горького, Харківську
бібліотеку ім. Короленка. Монографію мають прорецензувати не менше
двох кваліфікованих фахівців-докторів наук і рекомендувати до друку
Вчена Рада наукової установи або навчальної інституції ІІІ-ІV рівнів
акредитації. Потрібно ще видрукувати у фахових виданнях не менше 20
статей, з них обов’язково чотири в зарубіжних періодичних фахових
виданнях. З 20-ти п’ять статей можна видрукувати в електронному вигляді.
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При цьому монографія може подавати узагальнені результати досліджень
дисертанта, опубліковані ним в наукових фахових виданнях у вигляді
статей. Зараховується лише одна стаття, видрукувана в одному випуску
(числі) наукового фахового видання. Кожна видрукувана стаття не
повинна повторювати зміст інших, раніше видрукуваних з теми дисертації.
Як бачимо, МОН ускладнило роботу пошуківців із видруком ними
монографій і статей з теми дисертаційної роботи. Нашим покликанням
буде надати всіляку можливу допомогу їм у здоланні цих труднощів.
Дійсно проблема є, особливо із видруком у зарубіжжі, бо ж не всі статті з
тем наших дисертацій можуть зацікавити зарубіжних науковців.
Відчуваємо, що одного квартальника «Українське релігієзнавство» буде
замало для задоволення потреб видруку. Тут постає питання відродження
зареєстрованих раніше в Мінюсті України релігієзнавчих часописів
«Людина і світ» та «Релігійна панорама» і включення їх до міжнародних
наукометричних баз.
Вчений секретар Координаційної ради
О.Недавня

