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ВИДАВНИЧА ПРОДУКЦІЯ НАН УКРАЇНИ
НА ВЕБ-РЕСУРСІ "НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ
І ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ НАН УКРАЇНИ"
(www.publications.nas.gov.ua)

Портал "Наукові публікації і видавнича діяльність НАН України" (www.publications.nas.gov.ua) як частина загальноакадемічного порталу функціонує з 2007 року завдяки спільній роботі групи науково-методичного забезпечення видавничої діяльності та
Центру практичної інформатики НАН України.Цей портал було
створено з метою ознайомлення працівників академії та широкого читацького загалу з різними аспектами видавничої діяльності
НАН України та її установ, передовсім, з результатами наукових
досліджень, представлених у вигляді публікацій. Ресурс містить
сім структурованих розділів: "Новини", "Науково-видавнича
рада", "Питання", "Нормативні акти", "Книжкові видання",
"Періодичні видання", "Про портал", найбільші й наймісткіші з
яких — розділи "Книжкові видання" та "Періодичні видання",
побудовані як систематизовані каталоги.
Видавнича продукція Національної академії наук України
на веб-ресурсі "Наукові публікації і видавнича діяльність НАН
України" (www.publications.nas.gov.ua) представлена книжковими
та періодичними виданнями, розміщеними у цих двох розділах.
Розділ "Книжкові видання" найбільший, на сьогодні він містить близько 10000 сторінок. Книжкові видання на веб-ресурсі
згруповані у каталог по роках, починаючи з 2004 року. Кількість
назв книжкових видань по роках розподілена так: 2004 — 636,
2005 — 844, 2006 — 1104, 2007 — 1228, 2008 — 1366, 2009 — 1290,
2010 — 1192, 2011 — 1139, 2012 — 503, 2013 — 61. Наповнення каталогів 2012 і 2013 років триває на підставі річних звітів наукових
установ НАН України та контрольних примірників видань, поданих до Науково-видавничої ради НАН України.
У середині каталогу книжкові видання згруповані у 40 розділів, які з року в рік варіювалися залежно від основних напрямків
досліджень, що проводять учені НАН України.Сьогодні каталог
має 29 постійних розділів (у дужках вказана загальна кількість видань у розділі): Археологія (68), Астрономія (57), Біологія (737),
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Географія (168), Геологія (277), Гірнича справа (54), Екологія (249), Економіка (1303), Енергетика (190), Інформатика (365), Історія (1409), Історія
науки (419), Книгознавство. Бібліотекознавство (63), Культурологія (108),
Літературознавство (414), Математика (339), Матеріалознавство (355), Медичні науки (180), Механіка (168), Мистецтвознавство (305), Мовознавство
(313), Політологія (203), Соціологія (227), Сходознавство (84), Технічні науки (153), Фізика (352), Філософія (262), Хімія (129), Юридичні науки (243).
Також у структурі каталогу можна подивитися, скільки міститься видань за видом (монографії; збірники наукових праць; довідкова література;
навчальна література; художні видання), мовою та установами-видавцями
за відділеннями наук НАН України. Сторінка окремого видання книжкового каталогу містить інформацію про авторів, редакторів, перекладачів видання, установи-видавців, вид, мови, формат і обсяг видання, а також зображення обкладинки та коротку анотацію українською та російською або
англійською мовами.
Окремо у каталозі виділені підрозділи, присвячені книжковим проектам та книжковим серіям НАН України. Книжкові проекти у каталозі представлені видавничою продукцією, випущеною у межах державного замовлення на підготовку та випуск видавничої продукції двома видавництвами
НАН України: ДП "НВП "Наукова думка" та ВД "Академперіодика", а також
деякими установами НАН України.
ДП "НВП "Наукова думка" здійснює випуск видавничої продукції НАН
України за державним замовленням у проекті "Наукова книга", його дочірньому проекті "Наукова книга. Молоді вчені", "Наукові переклади", Вибрані
праці учених НАН України.
ВД "Академперіодика"— у проектах "Наука для всіх", "Українська наукова книга іноземною мовою" та у серії "Біобібліографія вчених України".
Серед книжкових проектів, що випускаються за державним замовленням
іншими установами НАН України, —"Енциклопедія сучасної України",
"Енциклопедія історії України", "Словники України", "Історія української
літератури". У межах проектів на сайті всі видання згруповані по роках.
Книжкові серії НАН України поділяються на загальнонаукові, галузеві та вузькоспеціальні. До загальнонаукових належать серії "Наука України
у світовому інформаційному просторі"— інформаційне видання Наукововидавничої ради НАН України (на сьогодні вийшло 8 випусків), "Бібліотека
української літератури", "Біобібліографія вчених України" та "Президенти
Академії наук України". Галузевих серій зареєстровано 11 найменувань,
вузькоспеціальних — 27. Кількість вузькоспеціальних серій останнім часом
зменшується, оскільки вони прагнуть увійти до переліку наукових фахових видань, обов’язковою вимогою для чого є наявність свідоцтва про реєстрацію друкованого засобу масової інформації у Державній реєстраційній
службі України.
Розділ "Періодичні видання" має дев’ять підрозділів. Загальний каталог періодичних видань, що випускає Академія та її установи, складаєть-
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ся з абеткового покажчика періодичних видань. Він може бути також упорядкований за хронологією створення, категоріями видання, головними
установами-видавцями, типами видання, періодичністю виходу номерів
на рік, та, у перспективі — абетковими покажчиками журналів та збірників
установ НАН України з відповідними інформаційними картками.
За типами видання у каталозі поділяються на альманахи, збірники, наукові журнали, загальнонаукові та громадсько-політичні, науково-виробничі журнали, науково-теоретичні та науково-практичні журнали, науковоприкладні та науково-технічні тощо. Періодичність виходу видань — від одного до 12 разів на рік, найбільше видань — це квартальники (чотири числа
на рік).
Видання у каталозі також згруповані за трьома секціями наук — фізико-технічних і математичних, хімічних і біологічних, суспільних і гуманітарних, а також за Відділеннями наук НАН України. Окремими підрозділами наведені видання регіональних наукових центрів. У роботі — підрозділ
"Стан представлення видань у мережі Інтернет".
За категорією видання періодика НАН України поділяється на загальноакадемічні видання, засновником яких є НАН України, журнали та збірники
НАН України, співзасновником яких є Академія, а також журнали та збірники установ НАН України, засновником яких є відповідні наукові академічні установи. На сьогодні НАН України є засновником та співзасновником
91 журналу, 42 збірників (постанова Президії НАН України від 12.04.2013
№ 42 "Про затвердження переліку періодичних видань НАН України"),
установи НАН України самостійно видають ще 61 журнал та 88 збірників.
ВД "Академперіодика" НАН України видає паперові версії анотованих
каталогів книжкових видань НАН України (щорічно) та періодичних видань (приблизно раз на два роки). В останньому наведена інформація українською та англійською мовами про періодику, що випускають НАН України та її установи.
Кожне періодичне видання у каталозі має свою облікову картку публікації. Картка даних у періодичному виданні каталогу містить такі підпункти: тип видання, сфера розповсюдження, рік заснування, проблематика,
періодичність, ISSN, свідоцтво про державну реєстрацію, мова видання,
засновник(и), відділення, головний редактор, заступник(и) головного редактора, відповідальний(і) секретар(і), редакційна колегія та рада, науковий(і)
редактор(и), установа-видавець, адреса редакції, контактні номери, електронна пошта, веб-сторінка, додаткові відомості, категорія видання та стан
представлення видання у мережі Інтернет за змістом, анотаціями, повними
текстами статей та їх мовою. Відкриваючи картку представлення окремого
видання, можна отримати інформацію й про те, які видання з даного напрямку наук ще наявні у каталозі періодичних видань.
Для внесення нових відомостей чи виправлення поданої раніше інформації даних про періодичне видання НАН України або установи НАН України на електронному ресурсі "Наукові публікації і видавнича діяльність
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НАН України" та у друкованому каталозі періодичних видань академії наук
та її установ необхідно надіслати до Науково-видавничої ради НАН України
інформацію за формою, наведеною вище (таблиця).
Запрошуємо всіх відповідальних секретарів, членів редколегій і редакційних працівників періодичних видань НАН України та її установ перевірити інформацію про ваше видання на сайті і, в разі потреби, надіслати
інформацію для оновлення даних на адресу Групи науково-методичного забезпечення НАН України: nvr@nas.gov.ua.
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