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Від _______ № - ------ Керів11~1ка~1 в1-1щих навча.~1ь1-1~1х 

закладів та науков1tх уста11ов, в 

яких функuіонують сnеuіалізовані 
в~1ені рад11 та здійс1-1юється 
nідrо·rовка наукових кадрів 

І Іа. № _ ______ ВІД----'---

Про опублікування результатів 

дисертацій у періоди чних виданнях 

Зважаючи на численні звернення до Міністерства освіти і науки від здобувачів 
наукових ступенів доктора і кандидата наук та наукових керівникі в (консультантів) 
стосовно опублікування результаті в д~1сертацій, Міністерство наголошує, шо 
відповідно до пункту 12 Порядку присудження наукових ступені в і 11р11сооє11ня 
вчен"х звань старшоrо наукового співробітн"ка, затвердженого 11остановою Кабінету 
Мін істрів України від 24 липня 2013 р. № 567, до опублікованих праць, які 
розкривають основн11й зм іст дисертацій, з відповідної галузі науки щu1ежать 
монографії, посіб1шк11 (для дисертацій з педагогі•1н'1х riayк) статrі у наукових, 

зокрема еnектронн"х, фахових виданнях У країни, ста1·rі у наукових періодичних 
виданнях інших держав із на~·1ряму, з якоrо підготовлено дисертацію. 

Перелік 11ауков11х фахоs11х видань України за галузями 11ауки розміщс1111й 11а 
carrтi Міністерства освіт"~ і 11а)'к11 Украї•1"1 за пос11ла1~1tя~1: 

l111p:J/old.mon.gov.11a/ua/ac1ivity/563/perelik·naukovikh-fakhovik11-vida11f. 
Окре~10 1106ідоr-.1л11є~10, tuo др)1кова1-1 і тез11, доповіді та і1-1ші ~1аїеріал11 11а)1ков1-1х 

конференці й, опуб.qіковані як у наукових неперіодичш1х збірн11ках, так і у 
період11чних фахов11х виданнях. додатково відображають наукові резуль тати 
дисертації та віднесені до апробаці йних матеріалів і на цій під~-rові 11е включаються 
до ~1і1-1і~1ЗJ1ьtіОЇ кількості публікацій, в11значен11х наказоr~1 Міt1істсрства освіт11 і наук"1, 
молоді та спорту У країни від 17 жовтня 20 J 2 року № 11 12, зареєстрованого о 
Мі ністерстві 10С1·11ції України nід 2 листопада 2012 р. за № 1851122163. 

Здобува•~ам наукових ступенів пр" виборі nеріодичноrо наукового видання для 

опублікування наукової 11раці рекомендується звертати увагу на його якість, а са>1с: 
тема·rнчну сnрямо11а11іст1, з певної галузі науки, наявність у складі редколегії фахівqів 
з відповідної галузі на)1к1-1, спеціалізаuі 10 в11дан1-u~ 1:а його вклю~rенням до Переліку 
наукових фахових в•ша11ь Україн" 1111 відповідної галузі науки, за якою 
nлаt1ується заю·1ст д~rсертації. дотр11~t в~1дан1-1я~1 в11~1ог до редакційного 
оформлення тощо. 
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