
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З   
 

м. Київ 
 

15.04.2014                                                                                                № 455 
 
Про затвердження рішень 
Атестаційної колегії Міністерства  
щодо діяльності спеціалізованих  
вчених рад від 03 квітня 2014 року 

 
Відповідно до підпунктів 35 і 36 пункту 4 Положення про Міністерство 

освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від              
25 квітня 2013 року № 240, Порядку присудження наукових ступенів і 
присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, 
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  02 листопада 2012 р. за № 1850/22162, та на 
підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту від 03 квітня 2014 року 

 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Включити друковані (електронні) періодичні видання до Переліку 

наукових фахових видань України відповідно до списку згідно з додатком 5. 
 

 
 
 

 
Міністр                                                                                                     С. М. Квіт                                           

  
 
 



Додаток 5 
до наказу Міністерства  
освіти і науки України 
15.04.2014  № 455 

 
 

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 Experimental Oncology НАН України, Інститут 
експериментальної патології, онкології 
та радіобіології ім. Р. Є. Кравецького 
НАН України 

біологічні 

2 Актуальні питання 
корекційної освіти 
(педагогічні науки) 
 

Національний педагогічний 
університет імені М. П. Драгоманова, 
Кам’янець-Подільський національний 
університет імені Івана Огієнка 

педагогічні 
психологічні 

3 Астма і алергія 
Астма и алергія 
Asthma and allergy 

ДУ «Національний інститут фтизіатрії і 
пульмонології ім. Ф. Г. Яновського 
НАМН України, Асоціація спеціалістів  
з проблем бронхіальної астми та алергії 
України 

медичні 

4 Вісник Одеського 
національного університету. 
Економіка 
 

Одеський національний університет 
імені І. І. Мечникова 

економічні 

5 Збірник наукових праць 
Одеської державної академії 
технічного регулювання та 
якості 

ВНЗ «Одеська державна академія 
технічного регулювання та якості» 

технічні 

6 Каталіз та нафтохімія 
Катализ и нефтехимия 

Інститут біоорганічної хімії та 
нафтохімії НАН України, 
Національний університет «Львівська 
політехніка» 

хімічні 

7 Літературознавчі обрії. Праці 
молодих учених 

Інститут літератури імені Т. Г. 
Шевченка НАН України 

філологічні 

 

 

Директор департаменту 

атестації кадрів                                               В. Д. Бондаренко 
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