МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

03.12.2012

№ 1380

Зареєстровано в
Міністерстві юстиції України
20 грудня 2012 р. за № 2129/22441
Про внесення змін до наказу
Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
від 17 жовтня 2012 року № 1112
Відповідно до підпункту 27 пункту 4 Положення про Міністерство
освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента
України від 08 квітня 2011 року № 410, та пункту 14 Порядку присудження
наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового
співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07
березня 2007 року № 423,
НАКАЗУЮ:
1. Унести до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України від 17 жовтня 2012 року № 1112 «Про опублікування результатів
дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 листопада 2012 року за
№ 1851/22163, такі зміни:
1.1. Абзац другий підпункту 2.1 пункту 2 викласти в такій редакції:
«не менше чотирьох публікацій у наукових періодичних виданнях
інших держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію. До таких
публікацій можуть прирівнюватися публікації у виданнях України, які
включені до міжнародних наукометричних баз;».
2

1.2. Абзац перший підпункту 2.2 пункту 2 після слів «фахових
виданнях України» доповнити словами «та інших держав».
1.3. Абзац другий підпункту 2.2 пункту 2 викласти в такій редакції:
«не менше однієї статті у наукових періодичних виданнях інших
держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію. До такої публікації може
прирівнюватися публікація у виданнях України, які включені до
міжнародних наукометричних баз;».
1.4. У пункті 6 слово «січня» замінити словом «вересня».
2. Департаменту атестації кадрів (Бондаренко В. Д.) забезпечити
державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Суліму Є. М.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування,
крім підпунктів 1.1 та 1.3 пункту 1 цього наказу, які набирають чинності з
01 вересня 2013 року.
Міністр

Д. В. Табачник

