Облікова картка дисертації (ОКД)
Шифр спецради: К 113.24.03
Відкрита
Вид дисертації: 00
Державний обліковий номер: 0493U002099
Дата реєстрації: 23-12-1999

1. Відомості про здобувача
ПІБ (укр.): Тимощук Игорь Васильевич
ПІБ (англ.): Тимощук Игорь Васильевич
Шифр спеціальності, за якою відбувся захист: 09.00.11
Дата захисту: 22-12-1992
На здобуття наукового ступеня: к.філос.н.
Спеціальність за освітою: 6024

2. Відомості про установу, організацію, у вченій раді якої відбувся захист
Назва організації: Харьковский государственный педагогический университет им.Г.Сковороды
Підпорядкованість: МО Украины
Код ЄДРПОУ: 2125584
Адреса: 310168, г. Харьков, ул. Блюхера, 2
Телефон:
Інше:

3. Відомості про організацію, де виконувалася (готувалася) дисертація
Назва організації: Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого
Підпорядкованість: Минобразования Украины
Код ЄДРПОУ: 2071136
Адреса: 3100024, Украина, Харьков, ул. Пушкинская, 77
Телефон: 454118
Інше:

4. Відомості про організацію, де працює здобувач
Не працює

5. Наукові керівники та консультанти
Наукові керівники
Климова Г.П. (к.філос.н., доц., 09.00.02)

6. Офіційні опоненти та рецензенти
Офіційні опоненти
Лозовой В.О. (д.філос.н., професор, 09.00.11)
Завершинская Н.А. (к.філос.н., доц., 09.00.11, 1)

7. Підсумки дослідження та кількісні показники
Підсумки дослідження: 40 - Нове вирішення актуального

Кількість публікацій:

наукового завдання
Кількість сторінок: 202

Кількість патентів:

Кількість додатків: 4

Впровадження результатів роботи: 53

Ілюстрації:

Мова документа: Українська

Таблиці:

Зв'язок з науковими темами:

Схеми:
Використані першоджерела: 183

8. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Індекс УДК: 351:355:37(477), 355::37
Тематичні рубрики: 78.21.14

9. Тема та реферат дисертації
Тема (укр.)
Жизнедеятельность первичных курсантских коллективов военных вузов в условиях обострения межнациональных
отношений

Тема (англ.)
Реферат (укр.)
Объект исследования: Первичный курсантский коллектив. Цель исследования: Социально-философский анализ
основных

показателей

влияния

межнациональных

отношений

на

жизнедеятельность

первичных

курсантских

коллективов и разработка практических рекомендаций для достижения оптимальных результатов управления ею.
Методы

исследования

и

аппаратура:

Анализ

проблемы

на

базе

изучения

научной

литературы;

конкретное

социологическое исследование; контент-анализ периодических изданий и документов; изучение опыта работы
руководства военных вузов по урегулированию межнациональных отношений в коллективах. Теоретические результаты
и новизна: Изучен механизм влияния межнациональных отношений в обществе на жизнедеятельность первичных
курсантских коллективов. Практические результаты и новизна: Дана характеристика существующей системы
регулирования межличностных отношений у многонациональных курсантских коллективах; обоснована необходимость
ее реформирования и определены основные направления реформирования как один из способов оптимизации
жизнедеятельности

в

таких

коллективах.

Предмет

и

степень

внедрения:

Практические

рекомендации

по

усовершенствованию системы урегулирования межнациональных отношений в коллективах; 6 изданий по теме
исследования. Эффективность внедрения: Положительные отзывы вузов, использование результатов и рекомендаций
исследования управлением военного образования Украины. Сфера (область) использования: Учебно-воспитательныйпроцесс; научно-исследовательская работа в военных вузах; практическая деятельность руководства вузов Украины.

Реферат (англ.)

Голова спеціалізованої вченої ради: Горлач Н.И. (д.і.н., професор)

Підпис

М.П.

Відповідальний за подання документів: (Тел.: )

Підпис

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

