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системно-целевого управления распространени-

ем научных публикаций отечественных ученых 

и библиометрических метаданных по каналам 

мировых научных коммуникаций, а также уча-

стия ученых-историков страны в деятельности 

международной Рабочей группы по истории ан-

тарктических исследований (HAG), созданной в 

2004 году в структуре Международного научно-

го комитета по антарктическим исследованиям 

(SCAR). 

Подчеркнем также перспективные возмож-

ности, которые предоставляет дальнейшее раз-

витие и углубление международного сотрудни-

чества в исследовании Антарктики. Конферен-

цией, в частности, рекомендовано подготовить 

для рассмотрения на подкомиссии по вопросам 

научно-технического сотрудничества Комитета 

по вопросам экономического сотрудничества 

Российско-Украинской межгосударственной 

комиссии предложения по разработке двусто-

ронней программы исследований в Антаркти-

ке. Здесь важно отметить, что исследования 

Антарктики на протяжении уже более полувека 

осуществляются при обеспечении международ-

ной координации государственных программ и 

широкого доступа стран к получаемой научной 

информации. Накоплен уникальный опыт дей-

ствительно интернационального управления 

научной деятельностью и организации междис-

циплинарных исследований, причем в масштабе 

целого континента, не получивший пока доста-

точно полного и системного отражения в науко-

ведческой литературе.

По итогам работы участники конференции 

приняли ряд развернутых рекомендаций [http://

www.uac.gov.ua/ua/news20110601/], нацеленных 

на расширение спектра и повышение уровня 

научных исследований, улучшение их коорди-

нации с зарубежными научными центрами, на 

реализацию заданий государственной програм-

мы и увеличение вклада Украины в мировые ис-

следования Антарктики. 

В.П. Рыбачук, 
член Международного общества 
по наукометрии и информетрии (ISSI)

У Київському будинку вчених 8 червня 2011 

року відбулась ІІ науково-практична конферен-

ція «Наукова періодика: традиції та інновації».

Привітанням від Національної академії 

наук України та її президента академіка НАН 

України Б.Є. Патона відкрив конференцію голо-

ва Науково-видавничої ради НАН України ака-

демік НАН України Я.С. Яцків.

У привітанні президента НАН України ака-

деміка НАН України Б.Є. Патона були, зокрема, 

окреслені основні завдання для редакторів, ре-

дакцій та видавців наукової періодики: «Стрімка 

всесвітня інформатизація спонукає нас підвищу-

вати темпи впровадження електронних техноло-

гій у наукову комунікацію. Зростання швидкості 

обміну науковими фактами та ідеями висуває за-

гальносвітові ви моги до оформлення та подання 

інформації, зокрема до ширшого викорис тання 

англійської мови. На сьогодні наявність власної 

електронної сторін ки українською і англійською 

мовами є обов’язковою для наукового журналу».

У конференції взяли участь понад 70 фахів-

ців з НАН України, інших наукових установ та 

вищих навчальних закладів. Було виголошено 16 

доповідей, серед них і підготовлені на прохання 

організатора конференції — Видавничого дому 

«Академперіодика» НАН України — доповіді 

працівників Книжкової палати України імені 

Івана Федорова, Інституту журналістики Київ-

ського національного університету імені Тараса 

Шевченка, Української академії друкарства та 

Національної бібліотеки України імені В.І. Вер-

надського. Ці доповіді було присвячено застосу-

ванню видавничих стандартів у журналах НАН 

України, зокрема стандартів до оформлення 

публікацій, функціонуванню Фонду міжнарод-

ного книгообміну, уніфікованого представлен-

ня журналів в електронному середовищі, іден-

тифікації видань у межах міжнародних систем 

стандартних номерів, складанню звітності про 

випуск періодики.

Від Групи науково-методичного забезпе-

че н ня видавничої діяльності НАН України 

було представлено звіт про Перший міжнарод-

ний семінар «Підготовка наукових журналів у 

системі SCIVERSE SCOPUS», який відбувся 

18—19 трав ня 2011 року у Москві за сприяння 

Всеросійського інституту науково-технічної ін-

формації РАН та компанії ELSEVIER, та стендо-

ву доповідь щодо стану представлення журналів 

ІІ науково-практична конференція
«Наукова періодика: традиції та інновації»
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НАН України у міжнародних реферативних та 

наукометричних базах.

Значне зацікавлення викликали допові-

ді про досвід окремих журналів НАН України 

щодо підвищення рейтингу, організації роботи 

з авторами й рецензентами, формування порт-

фелів журналів, створення власних веб-ресурсів 

видань та представлення на них інформації різ-

ними мовами. З такими доповідями виступи-

ли представники журналів: «Condensed Matter 

Physics» (чл.-кор. НАН України І.М. Мриглод, 

директор Інституту фізики конденсованих сис-

тем НАН України); «Физика низких температур» 

(К.М. Мацієвський, відповідальний секретар 

журналу); «Цитология и генетика» (В.П. Дуплій, 

співробітник Інституту клітинної біології та ге-

нетичної інженерії НАН України); «Народознав-

чі зошити» (Р.М. Яців, відповідальний секретар 

журналу, проректор з наукової роботи Львівської 

національної академії мистецтв); «Український 

географічний журнал» (Є.І. Стеценко, заступ-

ник головного редактора журналу).

Всі учасники конференції відзначали висо-

кий рівень її організації та проведення, безпере-

чну актуальність і корисність доповідей та мате-

ріалів, а також пропонували провести наступну 

конференцію у 2012 році.

У рамках конференції було розгорнуто ін-

формаційну виставку „Сучасний стан наукової 

періодики Національної академії наук Укра-

їни», на якій було продемонстровано 87 жур-

налів НАН України, виданих у І півріччі 2011 

року.

З представленими на конференції наочними 

матеріалами можна ознайомитись на сайті «На-

укові публікації та видавнича діяльність» [http://

www.publications.nas.gov.ua], а доповіді конфе-

ренції будуть опубліковані у черговому випуску 

збірника «Наука України у світовому інформа-

ційному просторі».

А.І. Радченко, 
вчений секретар 

Науково-видавничої ради НАН України

Міжнародний рік хімії 2011 (МРХ 2011), 

проголошений Генеральною асамблеєю ООН 

за ініціативою Ефіопії, покликаний відзначити 

внесок хімії у добробут людства.

Він проходить під девізом «Хімія — наше 

життя, наше майбутнє» та має підкреслити роль 

цієї науки в таких галузях, як охорона здоров’я, 

харчування, охорона навколишнього середови-

ща, енергетика, транспорт. 

Міжнародний рік хімії покликаний перш за 

все привернути увагу молоді та нефахівців, про-

понує їм взяти участь у широкому спектрі інтер-

активних, розважальних та освітніх заходів, ор-

ганізованих по всьому світу. 

У 2011 році відзначається сторіччя присуд-

ження Нобелівської премії з хімії Марії Скло-

довській-Кюрі, а також сторіччя створення в Па-

рижі Міжнародної асоціації хімічних товариств, 

перетвореної в 1919 році на Міжнародний союз 

теоретичної і прикладної хімії — ІЮПАК. 

ІЮПАК зі штаб-квартирою в Цюріху 

(Швейцарія) було засновано хіміками академіч-

них та промислових кіл з метою сприяння між-

народному співробітництву в галузі хімії та для 

наведення мостів між науковими дослідження-

ми та їх практичним застосуванням. Саме завдя-

ки ІЮПАК хіміки усього світу «говорять однією 

мовою»: номенклатура, символи, термінологія й 

т. ін. До союзу входять 54 національні товариства 

та організації, а також три асоційованих члени. 

ЮНЕСКО та ІЮПАК проводять Міжна-

родний рік хімії 2011 в партнерстві з приват-

ними компаніями. Головний партнер — «Dow 

Chemical Company» (США). Цей світовий гігант 

спеціалізується на високотехнологічних матері-

алах, сільськогосподарській науці та на вироб-

ництві пластиків. У 2009 році річний обсяг про-

дажів «Dow Chemical Company» склав 45 млрд. 

доларів, а штат компанії налічував більше 50 

тисяч співробітників у всьому світі. Спираючись 

на всесвітню мережу своїх філій, «Dow Chemical 

Company» забезпечує підтримку заходів МРХ 

2011, спрямованих на те, щоб звернути увагу 

громадськості на роль хімічної науки в розвитку 

суспільства, у сфері захисту навколишнього се-

редовища та економічного розвитку. 

Офіційна церемонія відкриття Міжнарод-

ного року хімії пройшла 27 січня 2011 року в 

штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі в присутнос-

ті багатьох відомих вчених.

2011 р. — Міжнародний рік хімії

Ю.І. Мушкало




