УРОЧИСТЕ ЗАСІДАННЯ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ ЖУРНАЛУ
«НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ»
У січні 2015 р. виповнилося десять років від часу заснування
науково-практичного журналу Національної академії наук України
«Наука та інновації».
24 лютого 2015 року у Великому конференц-залі НАН України (Біла
вітальня) відбулося урочисте засідання Редакційної колегії журналу
«Наука та інновації».
На засіданні були присутні члени Редакційної колегії журналу та
запрошені гості – директор Видавничого дому «Академперіодика» Вакаренко
Олена Геннадіївна та заступник директора з питань наукової та видавничої
діяльності ВД «Академперіодика» Радченко Анна Ігорівна.
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НАН України Наумовець Антон Григорович звернувся до присутніх з вступним
словом і вручив з нагоди 10-річчя від початку заснування загальноакадемічного
журналу «Наука та інновації» нагороди співробітникам редакції. За сумлінну
працю, високий професіоналізм та вагомий внесок у популяризацію науковотехнічних розробок установ Національної академії наук України були
відзначені Почесною грамотою Президії НАН України і Центрального комітету
профспілки працівників НАН України - відповідальний секретар редакції Яцків
Тетяна Михайлівна, Подяками НАН України – науковий редактор Рябченко
Євгенія Дем’янівна та дизайнер І-ої категорії ВД «Академперіодика» Бурдік
Ольга Анатоліївна.
Заступник головного редактора журналу академік НАН України Яцків
Ярослав Степанович виступив з доповіддю про 10-річну роботу редакції
журналу «Наука та інновації», в якій наголосив про досягнення видання за цей
період і намітив перспективи подальшого випуску журналу.
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Відбулося обговорення проблем інноваційної політики в Україні,
висвітлення результатів перспективних досліджень і розробок інститутів
Національної академії наук України та інших науково-освітніх установ України
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впровадження їх у виробництво, а також було наголошено на необхідності
інформувати суспільство про роль науки в забезпеченні інноваційного розвитку
нашої країни. В обговоренні взяли участь всі учасники зібрання.
Редакційна колегія прийняла рішення ухвалити Звіт про роботу редакції
журналу «Наука та інновації» та доручити редакції журналу вивчити питання
щодо створення Міжнародної редакційної колегії журналу з метою подальшої
інтеграції журналу в міжнародний науковий простір та його входження в
міжнародні наукометричні бази даних.
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