-`.----_--ґ
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Засновникам науювш ,
фахоВж вшаю УкраПіни ,

Щодо вк]шочення наукови видань
до бібліоірафічних баз даних

Відповідно до Заюну Укра.і.ни «Цро наукоку m ійуюю-тешішіУ діяльнііm»
наукове видаішя ~ твір Овагальнююча наукова праіщg мQноірафія`, збіР*

наукови цраць, збіршк документів і матеріалів, тези та матеріщи йФуКщщ '
конференцій, автореферат дисертаці.і., п.репринт, сл?внщ, J еціFйкр#f,*,
науковийдовіднжабопокажчик,науковеікріgдичневищнятоЩо).ійУкоРФЮ
харакіеру, що пройшов щоцедуру наукового рецензувацня та затверджешя д?.
друку вченою (науковою, науково-тешітшою, технічнdю} , радою науковф!
установи або вищого навчальною закладу, редакційно-видавниче опраіфваіЇня„
виготовлений шлжом друкування, тиснення або в інший спосіб, місіить
інформацію щю резульИТН НауКОвОЇ, науково-технішо.1., науковсгпедагогіtШО'1',
науково-орmнізаційно.і. діяльності, теоретшшж tш експериментальних
досліджень (науково-дослідне видання); підготовлені нау]ков,щ.ьш до пубтіКаціЇ.
тексти пам'яЇОк куііьтурй, історинних документів чи jтітературж текстіЬ
(археоірафічне або джере.лЬзнавче видання); науково систематЕвовані дані г+и
матеріали, що відобранв:ають історію науки та сучасшй стан наукового з.наЕнн
(наукоВО-доВідкове або науково-інформаційне видаіЇня}, призначеНі дг!я

пошреніш.
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Згідно з кунkтоМ 8 Положешія про Міністерство осріти і науки Укра.і.ни;
затвердженогопостановоюКабінетуМініс.трівУкра.і.нивід]6жовтня2014рdку

№ 630, та пунктом 12 ГІорядку присудження
науковщ ступенів, затвердженою
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україни.

Відповідно до Порядку фqрмування Переліку наукових фаховk видань
Укра.і.ни,затвердженогонаказомМіністерс"освітиінаукиУкра:Ї.kивід15сЇт`нU.ї
2018 року № 32, зареєстрованого у Міністерсґгві юстиці.і. У`краіти о6 JпФ`[.t.їгі'і`
2018р. за ч№ l48/З1600, наукові фахові видашія\ з Ц?реліку,. зокрє$trії

застосовуються для розвитку вітчизняіюго
науковою потенціалу тg іmегр€їіі,і.і.
о
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кdмунікаціЇ вченж, зокрема якісною донесення результатів .і.х дішьності до
ВіТЧИЗНЯНОЇ Та СВіТОВО.1. НаУКОВИХ СПіЛЬНОТ.

Однією `з Ьимог для вкmочення наукЬвою видання до категорі.і. «Б»

Перелікрг є вюіЮчення видань до профільних міжнародних наукометричши баз

даних, рекомендованих МОН.
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ВОдночас, в порушення Указу Президента УкраЇш. _-,{ід~ 24.09.2014

№ 744/2014 «Цро рішьення Ради національно.і. безпеи і оборони Укра.і.ш від
28.08.2014 «Про чевідюіадні заходи щодо захисгіу УкраЇни та зміцнеш]Lя .і-Ґ
оборонозд`ашіо`сті»$ дФручення Кабінету Мініс'ірів Украі.ни від 27.02.2015

№ 275/1/1-15-дСК, я.к" введено обмеження спільних наукових проектів з
установамиРосійськd.і.Федераці.і.станомна24листопада2020рокудобазданж
«РІШР> передй±оть сво.і. мєггадані 160 украЇнських наукових видань, засновники

яких знаходяться в укравлінні Національно.і. академіЇ наук та національшх
галузевих академій, цешральшіи, оРганів виконавчо.і. влади, іромадських
об' єднань, приватних крганізацій тощо. Поряд з тим, серед переліку укра.і.нських
наукових видань розташовано 68 так званих видань, свідощва про реєстрацію ж
засобу масово.1. інформаЦію яЮІх видано пСевдоутвоРеннямИ «Л/дНР».
Вкшочеішя вищезазначених видань до «РПЩ» поруіцує'- законодавство
УкраПш та супереtшть позиціЇ міжнародно.і. спільноти щодо засудження окупаціЇ
Кримського півострова та окреьm[ районів донещію.і. та ЛуганськоЇ обгіастей.

Враковуючи Закон УкраЇІиґ«Про крипинення діЇ договору цро дружбу,
співробітнщгво і партнерство між УкраЇною і Російською Феjіерацією» та

порушення норм ішого укра.і.нського законодавства та мішародного права, які
стосуються сувереніте.іу та територіально.і. цілісності УкраЇни, Міністерс'іm
освіти і науки УкраЇни звертається до засновників украЇнських наукових видщk.#
які пріТдовжують передавати сво.і. метадані та архів публікацій до «РІЩ:;'j :+$

р.еком{:щацію розірвати договори з Науковою елекіронною бібЛіотекdю
«еLІВRАRY.RU» щодо вкjіючення видань до <dШЩ» та розміщеііня на Їі. сайті
метаданих m архіву .видання.

Принагідно інформуємо, що відіювідно до статгі 22 Закону Укрd.ни «ПРо
забезпечення функціонування укра.і.нськоЇ мовн як державноЇ}» наукові виданш

Укра.і.ни публікуються державною мовою, англійською мовою та/або іншими
офіційними мовами Європейського СОЮзу. У разі публікаціЇ ашлійськоЮ моВОЮ
та/або ініпими офіційними мовами Європейського Союзу опуб]ііковані
матеріали мають супроводжуватися анотацією та переліком к7почових сjіів

державною мовою.
Перший зас'іупник Міністра
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