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Які уточнення нас чекають
стосовно публікацій результатів дисертацій
Згідно розʼяснення МОН України у перехідний період кількість і тип публікацій для
кандидатських та докторських дисертацій привʼязані до офіційної дати початку
дисертаційної роботи
Установити, що:
за темою дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора наук необхідна наявність не менше 20 публікацій
у наукових (зокрема електронних) фахових виданнях
України та інших держав, з яких:
- 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;
- не більше п'яти публікацій в електронних наукових
фахових виданнях;
- у галузях природничих наук замість трьох статей
можуть бути долучені три патенти на винахід (авторські
свідоцтва про винахід), які пройшли кваліфікаційну
експертизу і безпосередньо стосуються наукових
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результатів дисертації.
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Установити, що:
основні наукові результати дисертації доктора наук мають
бути висвітленими не менше ніж у 20 наукових публікаціях. До
таких наукових публікацій належать:
- статті у наукових фахових виданнях України; статті у
періодичних виданнях інших держав із напряму дисертації;
- не більше ніж два патенти на винахід, що пройшли
кваліфікаційну експертизу;
не більше ніж дві монографії (розділи у колективних
монографіях);
- З 1 вересня 2021 року: не менше ніж три статті, (а з 01 вересня
2022 року не менше ніж п'ять статей) з наукового напряму
дисертації здобувача, опублікованих щонайменше у двох
різних фахових виданнях України категорії "А", або у
закордонних виданнях, проіндексованих у базах даних Web of
Science Core Collection та/або Scopus;
За наявності не менше десяти статей у виданнях, віднесених до
першого і другого квартилів (Q1 і Q2) відповідно до класифікації
SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, захист 2
може відбуватися у формі наукової доповіді.
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Кандидати наук:
за темою за темою дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата наук необхідна наявність не менше п’яти
публікацій у наукових (зокрема електронних) фахових
виданнях України та інших держав, з яких:
- 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;
- одна стаття може бути опублікована в електронному
науковому фаховому виданні;
- у галузях природничих наук замість однієї статті може бути
долучений один патент/ авторське свідоцтво на винахід, який
пройшов кваліфікаційну експертизу і безпосередньо
стосується наукових результатів дисертації
дисертації.
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Кандидати наук:
за темою за темою дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата наук необхідна наявність не менше ніж трьох
наукових публікацій, які розкривають основний зміст
дисертації. До таких наукових публікацій належать:
- статті у наукових фахових виданнях України (замість однієї
статті може бути зараховано монографію або розділ
монографії, опубліковану у співавторстві).
- З 01 вересня 2020 року: щонайменше одна стаття повинна
бути опублікована у періодичних наукових виданнях інших
держав, які входять до Організації економічного
співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу, з
наукового напряму дисертації здобувача;
Наукова публікація у виданні першого - третього квартилів (Q1 Q3) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank
або Journal Citation Reports, прирівнюється до двох публікацій.
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Згідно розʼяснення МОН України у перехідний період кількість і тип публікацій для
кандидатських та докторських дисертацій привʼязані до офіційної дати початку
дисертаційної роботи

Доктори філософії:
Основні наукові результати дисертації повинні бути
висвітлені не менше ніж у трьох наукових статтях, які
розкривають основний зміст дисертації. До таких наукових
публікацій зараховуються:
- не менше однієї статті у періодичних наукових виданнях
інших держав, які входять до Організації економічного
співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу, з
наукового напряму дисертації здобувача;
- статті у наукових фахових виданнях України (замість однієї
статті може бути зараховано монографію або розділ
монографії, опублікованої у співавторстві).
Наукова публікація у виданні, віднесеному до першого — третього
квартилів (Q 1 — Q 3) відповідно до класифікації SCImago Journal
and Country Rank або Journal Citation Reports, прирівнюється до
двох публікацій у періодичних наукових виданнях держав ОЕС або
Євросоюзу
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З листопада 2019 року «Запорожский медицинский журнал» і
журнал «Патологія» переведені в найвищу А категорію фахових
видань, «Актуальні питання медичної і фармацевтичної науки та
практики» - в категорію Б фахових видань України

«Запорожский медицинский журнал» є фаховим журналом України
зі спеціальностей: 221 стоматологія; 222 медицина; 226 фармація,
промислова фармація; 228 педіатрія.
Журнал індексується у WEB of Science Core Collection
Журнал «Патологія» є фаховим журналом України зі
спеціальностей: 221 стоматологія; 222 медицина; 224 технології
медичної діагностики і лікування, 228 педіатрія, він індексується у
WEB of Science Core Collection

«Актуальні питання медичної і фармацевтичної науки та практики»
є фаховим журналом України зі спеціальностей: 222 медицина, 226
фармація, промислова фармація; 227 фізична терапія, ерготерапія.
Відповідність статей, опублікованих аспірантами і докторантами
певних спеціальностей, до спеціальностей фахових видань
України буде враховуватись з березня 2020 року (за стратегією6
МОН України).

