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8 червня 2016 року в Києві відбулася VІ Науково-практична конференція "Наукова періодика: традиції та інновації", організована Видавничим домом "Академперіодика" НАН України за участі
Передплатного агентства "Укрінформнаука" і за підтримки Науково-видавничої ради НАН України.
Конференція зібрала понад 70 учасників — керівників та членів редакційних колегій, працівників редакцій наукових журналів, фахівців із видавничої справи, які працюють в академічних
установах, учених, дослідження яких спрямовані на вивчення
видавничої діяльності. Коло учасників конференції розширюється і відомчо, і географічно: цьогоріч до обговорення нагальних питань із видавничої справи приєдналися спеціалісти вищих
навчальних закладів України: Буковинського державного медичного університету (м. Чернівці), Вінницького національного
технічного університету, Національного університету "КиєвоМогилянська академія", Національного технічного університету
України "Київський політехнічний інститут", Державного навчально-наукового закладу "Академія фінансового управління",
Національного фармацевтичного університету (м. Харків), Київського університету імені Бориса Грінченка.
Віце-президент НАН України академік НАН України А.Г. Загородній, який люб’язно погодився надати конференц-зал очолюваного ним Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України для проведення конференції, привітав її
учасників. Він відзначив поступ і позитивні тенденції розвитку
наукової періодики Академії, не оминувши увагою виклики й актуальні проблеми функціонування наукового журналу, з якими
він стикається як головний редактор знаного видання "Український фізичний журнал", яке виходить щомісяця українською та
англійською мовами протягом 60 років поспіль.
У вітальному слові від Президії НАН України та Науково-видавничої ради НАН України академік НАН України Я.С. Яцків
сказав, що за теперішніх умов, коли спостерігаємо деградацію
науки та наукової праці, робота редакційних колегій і редакцій
наукових журналів має виняткове значення. Зниження загального рівня наукових статей, пропонованих до друку, робить усе
важчим підтримання належного рівня журналів. Він зазначив, що
сьогодні як ніколи раніше науковці, від яких залежить змістове наповнення видання, і редакція, що забезпечує належну підготовку
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й оприлюднення наданих статей, повинні працювати разом і прагнути
спільної мети — розширення читацької аудиторії, представлення у світових
електронних агрегаторах, підвищення "видимості" і рейтингу журналу.
Тому на часі важливі питання впровадження інформаційних технологій, застосування сучасних інструментів організації наукової комунікації,
переходу з паперової форми на електронну, надання відкритого доступу та
унормування питань з охорони авторського права.
Значну увагу академік НАН України Я.С. Яцків приділив позиції НАН
України та НВР НАН України щодо видавничої діяльності в умовах російсько-українського конфлікту.
Останнє з озвучених академіком НАН України Я.С. Яцківим питань до
обговорення стосувалось запланованих Міністерством освіти і науки України змін до порядку формування переліку наукових фахових видань — у бік
ще більшої формалізації та бюрократизації за одночасного нехтування міжнародними вимогами до наукової періодики.
Саме цих питань стосувались доповіді фахівців, виголошені під час
VІ Науково-практичної конференції, представлені у пропонованому Вашій
увазі виданні.
У рамках конференції відбулось два змістовних авторських майстеркласи: "Практичні поради редколегіям для розбудови журналів у застосуванні платформи Web of Science (Thomson Reuters)" і "Підготовка інтернетсторінки наукового видання з метою отримання цифрових ідентифікаторів
DOI, процес реєстрації індексів, підготовка пристатейних списків літератури та їх реєстрація", під час яких працівники редакцій наукових журналів
одержали практичні поради і методичні рекомендації з означених питань.
Організація майстер-класів стала гарною традицією нашої конференції, що
засвідчили учасники, рекомендувавши для майстер-класів наступної конференції нові теми.
Результати обговорення усіх доповідей відображені у резолюції, ухваленій учасниками VІ Науково-практичної конференції "Наукова періодика:
традиції та інновації" і оприлюдненій на сторінках цього видання.
Про конференцію та результати її роботи О.Г. Вакаренко поінформувала членів Науково-видавничої ради НАН України під час засідання
15 червня 2016 р., де було обговорено, зокрема, підготовку звернення до
МОН України з приводу вимог до наукових фахових видань.
Вважаючи професійне обговорення нагальних проблем і обмін досвідом працівників і очільників наукових періодичних видань щодо ефективного шляху вирішення багатьох робочих питань як для окремих редакцій,
так і для науково-видавничої сфери загалом, сподіваємося, що конференції
та оприлюднення представлених матеріалів сприятимуть підвищенню загального рівня вітчизняної наукової періодики.
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