
Наукова періодика: традиції та інновації.  

Важливі аспекти представлення результатів наукової і науково-дослідної 

діяльності у вітчизняному й міжнародному інформаційних просторах 

нещодавно обговорили під час ІV Науково-практичної конференції «Наукова 

періодика: традиції та інновації».  

Конференцію відкрив голова Науково-видавничої ради НАН України 

академік НАН України Я. Яцків. Звертаючись до учасників заходу, він 

підкреслив важливу роль збереження традицій видавничої справи та наголосив 

на особливому значенні інноваційної складової цього процесу.  

«Ми маємо чудові традиції, але зупинитися не маємо права. Ми мусимо 

думати про інновації. Світ міняється, міняється світ друкованого слова. 

Оцінка науки сильно залежить від донесення цього слова до широкого кола 

науковців не тільки в Україні, а й в усьому світі», – зазначив Я. Яцків.  

З вітальним словом до учасників конференції звернувся також віце-

президент Академії наук вищої школи України М. Стріха. Він звернув увагу 

на одну з ключових тем для української науки – підвищення рівня 

присутності наукових фахових видань у міжнародних наукометричних базах.  

 Перейшовши безпосередньо до виступів, учасники заходу перш за все 

сконцентрували увагу на питаннях необхідності збільшення частки 

вітчизняних публікацій, видимих для світового інформаційного простору. Як 

зазначив директор Інституту фізики конденсованих систем НАН України 

академік НАН України І. Мриглод, у розширенні представлення наукових 

результатів зацікавлені не лише науковці й наукові фахові видання, – це 

також становить інтерес і для держави. Якщо критерієм успіху для науковця 

є конкретний науковий результат і належне його представлення, то для 

періодичного видання – це науковий авторитет, який певним чином 

відображений у формальних показниках, таких як імпакт-фактор, SJR-індекс. 

Для держави критерієм успіху у зрізі наукової площини звісно є якісна 

фундаментальна наука, розвинуті прикладні дослідження, високоефективна 

система розробок.  

Кількість і якість публікацій у престижних виданнях є одним із критеріїв 

при міжнародному рейтингуванні країни, підкреслив академік І. Мриглод. 

Зокрема, він зазначив, що такі показники відображають Global Innovation 

Index (створення нових знань, якість дослідницних інститутів, витрати на 

науку), а також Global Competitiveness Index (патенти, наукові кадри, якість 

наукових установ співпраця з бізнесом).  

Далі учасники конференції зосередили свою роботу на розгляді питань 

впровадження сучасних інформаційних технологій у процес підготовки та 

розповсюдження видань, висвітлення результатів наукових досліджень в 



академічних періодичних виданнях, поліпшення якості представлення 

інформації у друкованих та електронних виданнях. Крім того, під час 

конференції відбулися два майстер-класи з додрукарської підготовки видань і 

застосування видавничих стандартів у наукових періодичних і книжкових 

виданнях.  

Також організатори заходу анонсували відкриття веб-ресурсу 

Видавничого дому «Академперіодика» НАН України: 

http://www.akademperiodyka.org.ua (Відбулась конференція «Наукова 

періодика: традиції та інновації» // Національна академія наук України 

(http://www.nas.gov.ua). – 2013. – 18.06). 

 


