
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З   
 

м. Київ 

 

07.10.2016                                                                              № 1222 

 

 

Про затвердження рішень 

Атестаційної колегії Міністерства  

щодо діяльності спеціалізованих  

вчених рад від 29 вересня 2016 року 

 

Відповідно до підпункту 47 пункту 4 Положення про Міністерство 

освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 16 жовтня 2014 р. № 630, Порядку присудження наукових ступенів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р.           

№ 567, Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня                

2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 

2011 р. за № 1170/19908, Положення про атестаційну колегію Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту  України,  затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня                 

2011 року № 1059, зареєстрованого в  Міністерстві  юстиції України 10 жовтня 

2011 р. за № 1169/19907, Порядку формування Переліку наукових фахових 

видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1111, зареєстрованого в  

Міністерстві  юстиції  України 2 листопада 2012 р. за № 1850/22162, та на 

підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від 29 вересня 2016 року 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Утворити спеціалізовані вчені ради відповідно до переліку згідно з 

додатком 1. 

 

6. Включити друковані (електронні) періодичні видання до Переліку 

наукових фахових видань України відповідно до списку згідно з додатком 8. 

 

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого 

заступника Міністра Ковтунця В. В. 

 

 

Міністр                                                                                              Л. М. Гриневич 



 

Додаток 8 

до наказу Міністерства 

освіти і науки України 

07.10.2016 № 1222 

Список 

друкованих (електронних) періодичних видань, 

що включаються до Переліку наукових фахових видань України 

І. Друковані періодичні видання 

№ 

з/п 

Назва друкованого 

періодичного видання 

Засновник (співзасновники) Галузі науки 

1. Агропромислове виробництво 

Полісся 

Інститут сільського господарства 

Полісся НААН України 

сільсько-

господарські 

2. Актуальні питання суспільних 

наук та історії медицини 

ВДНЗ «Буковинський державний 

медичний університет», Сучавський 

університет ім. Штефана чел Маре 

філологічні 

3. Актуальні проблеми політики Національний університет «Одеська 

юридична академія», Південно-

український центр гендерних 

проблем 

юридичні 

4. Військова медицина України Українська військово-медична 

академія 

медичні 

фармацевтичні 

ІІ. Електронні періодичні видання 

№ 

з/п 

Назва електронного 

періодичного видання 

Засновник (співзасновники) Галузі науки 

1. Pedagogics, psychology, medical-

biological problems of physical 

training and sport 

Харківський національний 

педагогічний університет імені Г.С. 

Сковороди 

педагогічні 

2. Інфраструктура ринку Причорноморський науково-

дослідний інститут економіки та 

інновацій 

економічні 

3. Когниция, коммуникация, 

дискурс 

Харківський національний 

університет імені В.Н. Каразіна 

філологічні 

(мовознавство) 

Директор департаменту 

атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування А. Г. Шевцов 


