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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЖУРНАЛ "ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ
АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ"

"Вісник Національної академії наук України" – один з найстаріших ака-
демічних журналів України. Його було засновано в 1928 р. як "Вісті Всеук -
раїнської Академії наук". Журнал неодноразово змінював назву в зв’язку з
перейменуванням Академії: у 1936 р. – "Вісті АН УРСР", у 1947 р. – "Віс -
ник Академії наук Української РСР", у 1991 р. – "Вісник Академії наук
Украї ни", а з квітня 1994 р. видання носить нинішню назву. Упродовж
більш як 80 років своєї історії журнал був і залишається справжнім
літописом української науки.

Нині "Вісник НАН України" широко висвітлює діяльність Президії
Національної академії наук України, основні проблеми організації та коор -
динації фундаментальних і прикладних наукових досліджень. З 2012 р. у
журналі було створено рубрику "Офіційний розділ". У ній подається стисла
інформація про засідання Президії НАН України: заслухані питання,
виголошені наукові доповіді, звіти наукових установ, а також кадрові
рішен ня, ухвалені постановами Президії та рішення про нагородження
співробітників Академії.

Крім того, з’явилася нова рубрика "З кафедри Президії НАН України", у
якій публікуються матеріали за темами наукових повідомлень, що були
виголошені на засіданнях Президії НАН України.

Рубрика "Події" повідомляє про найвизначніші події та широкомасш -
таб ні науково-організаційні заходи, що відбуваються під егідою НАН
України.

У рубриці "Статті та огляди" друкуються аналітичні матеріали з ак -
туальних питань розвитку науки та інноваційної діяльності, а також огля -
дові публікації про сучасний стан і перспективи досліджень з найваж -
ливіших галузей природничих, технічних і суспільних наук як в Україні, так
і у світі. Важливо, що в процесі підготовки матеріалу авторам необхідно
чітко визначити актуальність  і значущість пропонованої проблеми, окрес -
ли ти шляхи її розв’язання, об’єктивно та неупереджено проаналізувати
наявні альтернативні варіанти.

"Вісник НАН України" як загальноакадемічне видання не розглядає
вузькоспеціалізовані статті про поточні дослідження, що становлять
інтерес лише для невеликого кола фахівців. Тобто, рукописи не обов’яз ко -
во мають містити власне досягнення групи дослідників чи наукову
новизну, як це, в ідеалі, потрібно для статей у спеціалізованому науковому
журналі. Однак необхідною умовою публікації у "Віснику НАН України" є



потужна та затребувана інформацій -
на скла до ва. Отже, сфера охоплення
мате ріалів для журналу "Вісник
НАН України" не перетинається з
та кою для фахо вих академічних
видань.

Для подання матеріалів, що ви -
світ люють актуальні проблеми нау -
ко  вого життя Академії наук, орга -
нізації та координації фундамен -
таль них і прикладних наукових до -
слід жень, взаємозв’язку науки та
суспільства, розвитку інноваційних
технологій, для повідомлень про до -
сяг нення науко вих колективів і
окре мих учених у журналі створено
рубрики "Актуально", "Інноваційний
розвиток", "Люди науки", "Наукові
напрями".

Журнал "Вісник НАН України" значну увагу приділяє також роботі з
науковою молоддю НАН України. Рубрика "Молоді вчені" репрезентує
наукові повідомлення молодих учених на засіданнях Президії НАН Украї -
ни, матеріали щодо проведених конференцій, а також відомості про їхні
здобутки та відзнаки.

Інформація про проведення науково-організаційних заходів, виконан -
ня фундаментальних і прикладних досліджень, цікаві події наукового
життя у Наукових центрах Національної академії наук України та Мініс тер -
ства освіти і науки, молоді та спорту України знаходить своє відображення
у рубриці "Регіональні наукові центри".

"Вісник НАН України" акцентує увагу також на питаннях науко знав -
ства, історії науки та техніки, діяльності окремих наукових шкіл та окремих
особистостей (причому не лише вітчизняних, а й світових), друкує спогади
про визначні події академічного життя.

У журналі є рубрика "Ре цензії", у якій автори діляться з науковою гро -
мад ськістю своїми вражен нями від нової книги, монографії, підручника
тощо, котрі є знаковими для окремої галузі науки чи мають загально нау -
кове значення та побачили світ протягом останніх 2–3 років. Відгуки прий -
маються як на українські, так і на іноземні видання.

Сьогодні журнал "Вісник Національної академії наук України" продов -
жує традиції попередніх років у висвітленні актуальних питань наукового
академічного життя та ознайомленні своїх читачів зі станом і перспекти ва -
ми розвитку науки в Україні.
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Інформацінйе повідомлення про журнал "Вісник НАН України"


