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НАКАЗ 

й Х . Ж с С Щ / Харків госп 

Про посилення контролю за 
опублікуванням наукових 
матеріалів співробітниками ХНМУ 

На виконання Указу Президента України від 24.09.2014 №744/2014 «Про 
рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28.08.2014 «Про 
невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності», 
відповідно до Положення про порядок підготовки до видання засобів наукової 
комунікації в Харківському національному медичному університеті, 
затвердженого ректором університету 23.09.2010р., з урахуванням інформації, 
наведеної у листі Головного управління контррозвідувального захисту інтересів 
держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України від 16.06.2021р. 
№8/4/3-4970, на підставі доповідної записки від 01.07.2021р. за результатами 
роботи Комісії з проведення службової перевірки інформації, створеної наказом 
ХНМУ від 25.06.2021 № 126-госп, з метою попередження порушення чинного 
законодавства України при виданні засобів наукової комунікації 
співробітниками та здобувачами освіти університету 

НАКАЗУЮ: 

1. Співробітників університету - авторів статей, що були опубліковані за 
їх власною ініціативою у російських журналах (починаючи з 2015 року) суворо 
попередити про неприпустимість порушення вимог чинних нормативно-
правових актів України, якими введено обмеження спільних наукових проектів 
з установами Російської Федерації та псевдоутворень «Л/ДНР». 

2. Проректору з наукової роботи В.В.М'ясоєдову: 
2.1. Провести інформаційні заходи для співробітників і здобувачів освіти 

ХНМУ, в тому числі із залученням представників Служби безпеки України, 
щодо роз'яснення неприпустимості опублікування наукових матеріалів у 
виданнях Російської Федерації та псевдоутворень «Л/ДНР», індексованих в 
РІНЦ. 
Термін виконання: вересень 2021 року 

2.2 Звернутися по консультативну допомогу до Головного управління 
контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки 
Служби безпеки України щодо можливості видалення профілю Харківського 
національного медичного університету з бібліотеки еГІВКАКУ-ЯГІ та РІНЦ. 



2.3 Посилити контроль за додержанням вимог чинного законодавства 
України при виданні засобів наукової комунікації співробітниками та 
здобувачами освіти університету. 

3.Завідувачам кафедр, керівникам структурних підрозділів, деканам 
факультетів, голові Ради наукового товариства студентів, аспірантів, 
докторантів та молодих учених ХНМУ провести роботу серед співробітників та 
здобувачів освіти з афіліацією «Харківський національний медичний 
університет» щодо неприпустимості опублікування наукових матеріалів у 
виданнях Російської Федерації та псевдоутворень «Л/ДНР», індексованих в 

4. Покласти персональну відповідальність за порушення вимог чинного 
законодавства України при виданні засобів наукової комунікації на авторів 
видань. 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

РІНЦ. 

Ректор В.А.Капустник 


