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Керівникам
закладів вищої освіти (наукових
установ)
Про надання інформації

Відповідно до пункту 9 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових
установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
23 березня 2016 р. № 261 (далі - Порядок), публікація наукових статей є
невід’ємною складовою освітньо-наукової програми аспірантури.
Пунктом 10 вищезгаданого Порядку визначено, що аспіранти
проводять наукові дослідження згідно з індивідуальним планом наукової
роботи. Індивідуальний план наукової роботи погоджується здобувачем з
його науковим керівником та затверджується вченою радою закладу вищої
освіти.
Згідно з пунктом 24 Порядку науковий керівник аспіранта контролює
виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального
навчального плану аспіранта і відповідає перед вченою радою закладу вищої
освіти (наукової установи) за належне та своєчасне виконання обов’язків
наукового керівника.
Таким чином, контроль за якістю публікацій аспіранта з метою оцінки
успішності виконання індивідуального плану аспіранта здійснює науковий
керівник та вчена рада закладу вищої освіти.
Вимоги до опублікування результатів дисертації на здобуття ступеня
доктора філософії встановлені пунктом 11 Порядку проведення
експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 (із
змінами). Так, до наукових публікацій зараховуються не менше однієї статті
в періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до Організації
економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу, з
наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувана. До такої
публікації може прирівнюватися публікація у виданнях, включених до
переліку наукових фахових видань України з присвоєнням категорії “А”, або
в закордонних виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science Core
Collection та/або ScopU^rHICTEPCTB0 0СВІТИ J НДУки УКРАЇНИ
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Періодичне видання - це серіальне видання, що виходить через певні,
рівні проміжки часу та має заздалегідь визначену постійну щорічну кількість
нумерованих (датованих) випусків й однакову назву (ДСТУ 3017:2015:
Видання. Основні види. Терміни та визначення. - чин. від 2016-01-07. - Київ:
Держспоживстандарт України, 2015. - с. 5).
Періодичним виданням присвоюється міжнародний стандартний
номер серіальних видань - 18814, який призначений для ідентифікації усіх
постійних ресурсів незалежно від їх носія (https://www.issn.org/).
Для перевірки реальності 18814, а також інформації про видання,
якому воно присвоєно, радимо користуватись пошуком на офіційному 18814порталі (https://portal.issn.org).
Оскільки в мережі Інтернет останнім часом з’являється значна
кількість повідомлень про можливість швидкого оприлюднення наукових
результатів у виданнях, які, начебто, є іноземними, здобувачам ступеня
доктора філософії та науковим керівникам при виборі періодичного
наукового видання для опублікування наукової праці рекомендуємо звертати
увагу на його походження, поширення, тривалість та періодичність випусків,
користувацький інтерфейс, та якість такого видання, а саме: тематичну
спрямованість з певної галузі науки, наявність у складі редколегії фахівців з
відповідної галузі науки, спеціалізацію видання з відповідної галузі науки, за
якою планується захист дисертації, дотримання виданням вимог до
редакційного оформлення тощо.
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