
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

-=р.....::;..� _ __,0,,с_;;І(>:;..___20 d!cl, р. 
м. Київ 

Про рішення з питань присудження 

наукових ступеюв 1 присвоєння 

вчених звань та внесення змш до наказу 

Міністерства освіти і науки України 

від 7 квітня 2022 року № 320 

No S.ЗD _---==:::....._ __ 

Відповідно до статті 54, підпункту 7 пункту 2 Розділу XV «Прикінцеві та 

перехідні положення» Закону України «Про вищу осв1ту», Порядку 

затвердження рішень про присвоєння вчених звань, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 656, (зі змінами), 
постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2021 р. № 1197 «Деякі 

питання присудження (позбавлення) наукових ступенів», Тимчасового порядку 

присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167, (зі змінами), Положення про 

спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня ДОІ<тора наук, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки Укра�іни від 13 грудня 

2021 року № 1359, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 

2022 р. за № 28/37364, 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 l О жовтня 2011 р. за 

№ 1169/19907, Порядку формування Переліку наукових фахових видань 
України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

15 січня 2018 року № 32, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

6 лютого 2018 р. за № 148/31600 (зі змінами), та на підставі рішення 

Атестаційної колегії Міністерства вjд 6 червня 2022 року 

НАКАЗУЮ: 

5. Включити наукові періодичні видання до Переліку наукових фахових 
видань України відповідно до списку згідно з додатком 2. 

І 
Міністр Сергій ІІІКАР ЛЕТ 
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Додаток 2 
до наказу Міністерства 
освіти і науки України 
06.06.2022 № 530 

Список  
наукових періодичних видань, 

що включаються до Переліку наукових фахових видань 
України 

ІІ. Категорія «Б» 

1. Друковані наукові періодичні видання

№ 
з/п 

Назва друкованого 
періодичного видання 

Засновник 
(співзасновники) 

Галузь науки,  
назва спеціальності 

або галузь знань 

8. Збірник наукових праць 
Державного науково-
дослідного інституту авіації 

Державний науково-
дослідний інститут авіації 

технічні 

спеціальності – 255 




