
Наука України у світовому інформаційному
просторі / НАН України. — Вип. 5. — К. :
Академперіодика, 2011. — 156 с.

ISBN 978-966-02-4704-8 (серія)

ISBN 978-966-360-186-1 (вип. 5)
До збірника увійшли доповіді учасників ІІ Науково-практич-
ної конференції "Наукова періодика: традиції та інновації"
(Київ, 8 черв. 2011 р.).

УДК 001.92
ББК 72 + 76.1

Редакційна колегія: Я.С. ЯЦКІВ
академік НАН України — головний редактор

О.М. ГУЗЬ
академік НАН України

О.С. ОНИЩЕНКО
академік НАН України

А.І. РАДЧЕНКО
к. геол. н. — відповідальний секретар

ISBN 978-966-02-4704-8 (серія)
ISBN 978-966-360-186-1 (вип. 5)

© НАН України, 2011
©  Академперіодика, оформлення, 2011

УДК 001.92
ББК 72 + 76.1

Н34

Видання здійснено за державним контрактом
на випуск наукової друкованої продукції

Н34



3

У п’ятому випуску загальноакадемічної книжкової
серії "Наука України у світовому інформаційному
просторі" опубліковано статті, надані учасниками
ІІ Науково-практичної конференції "Наукова періо-
дика: традиції та інновації" (Київ, 8 червня 2011 р.).
Конференція зібрала понад 70 фахівців з НАН
України, інших наукових установ і вищих навчаль-
них закладів. Організатором конференції виступив
Видавничий дім "Академперіодика" НАН України
за сприяння Науково-видавничої ради НАН
України.

Відкрив конференцію голова Науково-видав-
ничої ради НАН України академік НАН України
Я.С. Яцків привітанням від Національної академії
наук України та її президента академіка НАН
України Б.Є. Патона.

Продовжуючи урочисте відкриття, академік
НАН України Я.С. Яцків наголосив на необхідності
використання англійської мови як основної на сьо-
годні світової наукової мови, зокрема у написанні
анотацій і для наповнення електронних ресурсів.
Також голова Науково-видавничої ради НАН
України відзначив відчутне підвищення якості
виготовлення наукових періодичних видань НАН
України, а саме покращення оригінал-макетів
видань і поліграфічного виконання. Значну роль у
цьому процесі відіграє контроль з боку Науково-
видавничої ради НАН України, консультативна та
практична допомога Видавничого дому "Академ -
періодика" НАН України та групи науково-мето-
дичного забезпечення видавничої діяльності НАН
України. У той же час академік Я.С. Яцків зазначив,
що якість наукового журналу, отже й рівень його
представлення у світовому інформаційному про-
сторі, – це не тільки політика редакційної колегії, а
й активна позиція редакції.
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Усі виголошені під час конференції доповіді та
подані статті можна згрупувати за трьома основ-
ними тематичними напрямами. Відповідно й
сформовано три розділи цього випуску: "Видання
наукової періодики. Загальні питання", "Традиції
та інновації: досвід журналів", "Наукова періодика
та видавничі стандарти".

З урахуванням досвіду проведення поперед-
ньої конференції до програми заходу на замов-
лення ВД "Академперіодика" були включені висту-
пи фахівців з Книжкової палати України імені Івана
Федорова, Інституту журналістики Київського
національного університету імені Тараса Шевчен -
ка, Української академії друкарства та Націо -
нальної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.
Ці доповіді було присвячено застосуванню видав-
ничих стандартів у журналах НАН України, наприк-
лад стандартів до оформлення публікацій, функ-
ціонуванню Фонду міжнародного книгообміну, уні-
фікованому представленню журналів в електрон-
ному середовищі, ідентифікації видань у межах
міжнародних систем стандартних номерів, скла-
данню звітності про випуск періодики.

Завершує збірник Резолюція конференції, у
якій, зокрема, відмічено високий рівень організації
науково-практичної конференції та актуальність
представлених доповідей.
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