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НАУКОВА ПЕРІОДИКА: 
ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ
V Науково-практична конференція 

28 травня 2015 року відбулася V Науково-практична конференція «Нау-
кова періодика: традиції та інновації», організована Видавничим домом 
«Академперіодика» НАН України.

28 травня 2015 р. в Києві відбулася V Науково-практична кон-
ференція «Наукова періодика: традиції та інновації», органі-
зована Видавничим домом «Академперіодика» НАН України. 
Цього року в конференції, приуроченій до 20-річного ювілею 
ВД «Академперіодика» НАН України, взяли участь понад сто 
осіб — фахівці видавничої справи, представники редакційних 
колегій академічних наукових журналів, працівники редакцій 
та видавничих підрозділів наукових установ. Учасників конфе-
ренції уже вдруге гостинно приймала Головна астрономічна об-
серваторія НАН України.

Урочисту частину конференції привітанням від Національної 
академії наук України, Президії НАН України та її президента 
академіка Б.Є. Патона розпочав віце-президент НАН України 
академік НАН України А.Г. Наумовець. У вітальному слові було, 
зокрема, зазначено, що «...здобутки Видавничого дому за цей не-
великий проміжок часу вагомі. Окрім щорічної програми підтрим-
ки журналів НАН України та академічних видавничих книжкових 
проектів, видавництву доручено й виконання особливих видань, 
зокрема української наукової книги іноземною мовою та наукових 
перекладів. Ювілейні двомовні видання про видатних учених та-
кож є важливим здобутком «Академперіодики».

У структурі видавництва працюють редакції загальноака-
демічних журналів, виконується великий обсяг науково-мето-
дич ної роботи, спрямованої на осучаснення наукової періодики, 
впровадження у практику видавничої діяльності актуальних 
напрацювань. 

Видання «Академперіодики» мають не тільки наукове зна-
чення, а й вирізняються художнім оформленням. Свідченням 
високої якості продукції є нагороди і відзнаки, що їх одержують 
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книжкові видання Видавничого дому на все-
українських та міжнародних конкурсах і ви-
ставках».

Після виголошення привітання академік 
НАН України А.Г. Наумовець вручив відзнаку 
Національної академії наук України «За спри-
яння розвитку науки» директорові ВД «Ака-
демперіодика» НАН України О.Г. Вакаренко та 
почесні грамоти Президії НАН України та ЦК 
профспілки НАН України працівникам Ви-
давничого дому: головному технологу І.С. Се-
меренко, головному художнику Є.О. Іль-
ницькому та заступнику головного редактора 
журналу «Вісник Національної академії наук 
України» О.О. Мележик.

З вітальним словом до колективу ВД «Ака-
демперіодика» НАН України звернувся голова 
Науково-видавничої ради НАН України ака-
демік НАН України Я.С. Яцків, наголосивши 
на важливості й актуальності наукових дослі-
джень, а також на значущості методичної та 
консультативної роботи, яку проводить Ви-
давничий дім як базова організація Науково-
видавничої ради.

На думку академіка НАН України В.М. Лок-
тєва, на особливу повагу заслуговує професій-
ність, високий рівень, якість продукції, корек-
тність і оперативність роботи ВД «Академпері-
одика» НАН України, дбайливе і водночас ви-
могливе ставлення до авторів. Важливо також 
те, що, випускаючи великий обсяг різноманіт-
ної наукової видавничої продукції — майже 50 
назв періодичних видань і понад 30 назв книг 
щороку, «Академперіодика» має власне облич-
чя, впізнаваний стиль і впевнено впроваджує 
високі стандарти підготовки та випуску науко-
вої літератури.

Вітальну промову виголосив також член 
Комітету з питань науки і культури при Пре-
зидії НАН України, професор Віденського 
медичного університету І.І. Гук, відзначивши 
як основні риси колективу ВД «Академперіо-
дика» НАН України креативність та відпові-
дальність за виконувану роботу, що дозволяє 
випускати продукцію найвищого ґатунку.

Найкращим науковим видавництвом країни 
назвав ВД «Академперіодика» НАН України 

Віце-президент НАН України академік А.Г. Наумо-
вець і голова Науково-видавничої ради НАН України 
академік Я.С. Яцків вручають нагороди працівникам 
ВД «Академперіодика»
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генеральний директор Національної бібліо-
теки України імені В.І. Вернадського член-
кореспондент НАН України В.І. Попик. Спи-
раючись на позитивний досвід кількарічної 
співпраці у виконанні надзвичайно складних 
видань, останнє з яких — «Мідні гравірувальні 
дошки українських друкарень XVII—XIX ст. у 
фондах Національної бібліотеки України імені 
В.І. Вернадського» вже здобуло схвальні від-
гуки фахівців з книгознавства і книговидання, 
він висловив сподівання щодо продовження 
випуску суспільно значущих видань.

На початку 1990-х років у організації друкар-
ні, що згодом і стала Видавничим домом «Ака-
демперіодика», разом із першим директором 
установи Л.Ф. Куртенком брав активну участь 
В.О. Харченко, тепер — заступник директора 
Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН 
України. Згадавши ті складні для держави та 
Академії часи, він висловив сподівання, що не-
забаром ВД «Академперіодика» НАН України 
матиме такі виробничі потужності, щоб виго-
товляти на рівні світових стандартів усі акаде-
мічні наукові журнали. 

Під час конференції відбулася прем’єра до-
кументального фільму «Там, де мудрість усіх 
наук», присвяченого багаторічній різноаспек-
тній діяльності ВД «Академперіодика» НАН 
України, його успіхам і здобуткам, наріжним 
питанням організації поліграфічної, видавни-
чої та науково-методичної діяльності, осно-
вним завданням і перспективам.

Також було розгорнуто експозицію, що зна-
йомила учасників конференції з книгами і пе-
ріодичними виданнями, підготовленими і випу-
щеними ВД «Академперіодика» НАН України. 
Традиційно для учасників конференції було ви-
дано збірник науково-виробничих матеріалів, 
покликаних допомогти у підвищенні рівня під-
готовки наукових видань. Цього року це були 
«Методичні рекомендації щодо підготовки ру-
кописів для подання до видавництва».

Наукову частину конференції було відкрито 
двома майстер-класами. Перший — «Оформ-
лення пристатейних списків літератури. Ви-
користання reference-manager» — на замов-
лення ВД «Академперіодика» НАН України 

Виступ академіка НАН України В.М. Локтєва

Виступ члена-кореспондента НАН України В.І. Попика

Виступ професора Віденського медичного університе-
ту І.І. Гука
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підготувала і провела канд. біол. наук, ст. наук. 
співробітник Інституту молекулярної біології 
і генетики НАН України І.О. Тихонкова, дру-
гий — «Методика створення PDF-файлів для 
подальшої додрукарської підготовки» — орга-
нізували співробітники ВД «Академперіоди-
ка» НАН України О.В. Туровський та С.В. Ку-
барєв.

У наукових доповідях було висвітлено пи-
тання щодо критеріїв міжнародних наукоме-
тричних баз даних, охорони авторського права 
при комерційному розповсюдженні або віль-
ному доступі в мережі Інтернет, проблеми пла-
гіату, необхідності внесення змін до вимог до 
періодичних фахових видань, розвитку сучас-
них технологій організації доступу до наукової 
періодики, впровадження та функціонування 
системи універсальних цифрових ідентифіка-
торів об’єктів DOI, публікаційної активнос-
ті вітчизняних науковців у базі даних Scopus 
тощо. Матеріали конференції планується опу-
блікувати у черговому випуску загальноакаде-

мічної книжкової серії «Наука України у світо-
вому інформаційному просторі».

Усі важливі аспекти розвитку наукової пе-
ріодики, актуальні питання забезпечення до-
ступу користувачів до результатів роботи ака-
демічних установ, просування вітчизняного 
наукового доробку, гідне представлення його у 
світовому інформаційному просторі, практичні 
кроки, спрямовані на підвищення рівня, якості 
та видимості української наукової літератури, 
питання збереження найкращих видавничих 
традицій та впровадження новітніх технологій 
знайшли відображення у резолюції конферен-
ції. Зокрема, учасники форуму рекомендували 
«…підготувати офіційне клопотання до МОН 
України щодо внесення змін до вимог до періо-
дичних фахових видань, у тому числі в частині 
оформлення пристатейних списків літерату-
ри». Організатори конференції сподіваються, 
що ухвалені пункти резолюції стануть осно-
вою для подальшої роботи фахівців і темами 
обговорення наступних конференцій.


