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Вийшов в світ черговий тринадцятий випуск загальноакадемічної серії «Наука 

України у світовому інформаційному просторі», присвячений VІ Науково-практичній 

конференції «Наукова періодика: традиції та інновації», що проходила 8 червня 2016 

року в Києві. Організатором конференції, як завжди, був Видавничий дім 

«Академперіодика» НАН України за участі Передплатного агентства «Укр-

інформнаука» і за підтримки Науково-видавничої ради НАН  України. 

Конференція зібрала понад 70 учасників — керівників та членів редак-

ційних колегій, працівників редакцій наукових журналів, фахівців із видавничої 

справи, які працюють в академічних установах, учених, дослідження яких 

спрямовані на вивчення видавничої діяльності. 

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. 

У вітальному слові від Президії НАН України та Науково-видавничої ради 

НАН України академік НАН України Я.С. Яцків зазначив, що сьогодні як ніколи 

раніше науковці, від яких залежить змістове наповнення видання, і редакція, що 

забезпечує належну підготовку 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 виданні. 

У рамках конференції відбулось два змістовних авторських майстер-класи: 

«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». 

Результати обговорення усіх доповідей відображені у резолюції, ухваленій 

учасниками VІ Науково-практичної конференції «Наукова періодика: традиції та 

інновації» і оприлюдненій на сторінках цього видання. 


