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Автор цієї книги — заслужений 
працівник культури України, 
професіонал науково-
організаційної діяльності
та видавничої справи, 
надзвичайно ерудована, енергійна
та ініціативна людина. Понад 
двадцять років свого життя 
Леонід Федорович Куртенок 
присвятив розвитку видавничої 
справи Академії наук та роботі 
Науково-видавничої ради
НАН України, членом якої він
був з 1994 до 2007 року.
У 1995 році, коли внаслідок 

економічної кризи в країні
під загрозою опинилось саме 
існування наукових журналів 
НАН України, він як учений 
секретар Науково-видавничої 
ради НАН України був одним
з ініціаторів створення 
Спеціалізованої друкарні 
наукових журналів при Президії 
НАН України. Очоливши її,
Л.Ф. Куртенок

ПередмоваПередмова

за короткий час організував 
ремонт приміщення, закупівлю
та налагодження необхідного 
поліграфічного обладнання, 
сформував трудовий колектив. 
Вправно організована діяльність 
друкарні забезпечила
у найстисліший термін вихід
у світ першої друкованої продукції.
Завдяки організаційному 

таланту Л.Ф. Куртенка, його 
натхненній праці друкарня 
стрімко розвивалась
і у 2000 році була реорганізована 
у Видавничий дім 
«Академперіодика» НАН України.
Розпочавши свою роботу

з тиражування двох 
загальноакадемічних журналів, 
Видавничий дім сьогодні редагує, 
верстає й тиражує понад
40 періодичних видань
НАН України, серед яких: 
загальноакадемічні видання 
(«Доповіді НАН України», 
«Вісник НАН України»,
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«Наука та інновації», «Космічна 
наука і технологія») та журнали 
НАН України, які перевидають
за кордоном англійською мовою 
зарубіжні всесвітньо відомі 
видавці — Elsevier, Begell House, 
Pleiades Publishing. Саме ця група 
журналів забезпечує присутність 
української науки у світових 
реферативних
і наукометричних базах.
Видавничий дім опанував 

повнокольоровий друк
і випуск книг у м’якій і твердій 
обкладинці. Сьогодні 
«Академперіодика» є видавцем 
низки книжкових проектів 
Науково-видавничої ради
НАН України, а саме:
«Українська наукова книга 
іноземною мовою»,
«Наукові переклади»,
«Наука для всіх», а також 
книжкової серії «Біобібліографія 
вчених України».
Високий рівень продукції 

Видавничого дому засвідчений 
численними нагородами

й преміями вітчизняних
та міжнародних конкурсів
і виставок. Наприклад, першу
з виданих англійською мовою 
книг — «Дистанційне
зондування об’єктів Сонячної 
системи поляризаційними 
засобами» — Міжнародна 
астрономічна академія
відзначила дипломом
як краще фахове
видання 2010 року.
Своєю діяльністю

Л.Ф. Куртенок забезпечив 
втілення в життя єдиного 
реального в сучасних умовах 
шляху збереження та розвитку 
наукового видання —
створення в межах НАН України 
повного видавничого циклу.
Сформований ним дружний 

професійний і працьовитий 
колектив сьогодні упевнено 
втілює видавничі плани
Академії — створює
поліграфічну базу, здатну 
задовольнити видавничі
потреби всіх наукових установ.

Учений секретар Науково-видавничої ради 
НАН України 1996—2001 рр. В.О. ХАРЧЕНКО

Учений секретар Науково-видавничої ради 
НАН України 2002—2007 рр. О.Г. ВАКАРЕНКО

Учений секретар Науково-видавничої ради 
НАН України 2008—2012 рр. А.І. РАДЧЕНКО
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Від автораВід автора

У Видавничого дому 
«Академперіодика» два дні 
народження. Один офіційний — 
коли Президія НАН України 
прийняла рішення про організацію 
Спеціалізованої друкарні 
наукових журналів при Президії 
НАН України. Другий 
неофіційний — коли причетні
до цієї події взяли в руки перший 
примірник журналу. Цей день

для нас був більш дорогим,
і ми його в перші роки своєї 
діяльності завжди відзначали.
Пригадується один епізод,

пов’язаний з таким днем.
У складні роки кінця 1990-х
ми вирішили в межах наших 
можливостей провести невелику 
благодійну акцію — допомогти 
матеріально якій-небудь 
багатодітній родині. Попросили 
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соціальні служби порекомендувати 
нам таку сім’ю. Було, правда, одне 
побажання: вік та день народження 
однієї дитини в цій родині мав 
співпадати або наближатись
до неофіційного дня народження 
Друкарні. Невдовзі ми отримали 
координати такої сім’ї.
Та чи пам’ятає це свято дівчинка 

Лєрочка, котру якось разом
із мамою ми запросили на наш 
спільний з нею день народження? 
Чи пам’ятає, як, сидячи на плечах 
могутнього головного інженера 
М.В. Сікораки, вона під оплески 
присутніх «зайшла»
до брошуровального цеху?
Чи пам’ятає Лєрочка, як її та ще 
чотирьох братиків і сестричок
Дід Мороз вітав із Новим роком
та дарував подарунки? … Зараз їй 
(як і нам) пішов сімнадцятий. 
Невдовзі вона закінчить школу, 
піде навчатись, а згодом закінчить 
навчальний заклад і, можливо, 
прийде до нас на роботу. …
Я недарма згадав цей епізод

із недалекого минулого. Він, 
напевно, зберігся в пам’яті тих, 
хто працював у видавництві
і десять років тому. Але ж
і вони не всі знають деталі нашого 
становлення. У той же час, 
перефразовуючи відомий вислів, 
скажу, що організація, яка не знає 

і не шанує своєї історії,
не має майбутнього.
Саме це прийшло на пам’ять, 

коли я обдумував пропозицію 
Олени Геннадіївни Вакаренко 
викласти на папері історію 
народження видавництва. За ідею 
та поради їй моя щира вдячність.
Не можу не висловити велику 

подяку усьому колективу
ВД «Академперіодика». З ним ми 
запускали й освоювали нову 
техніку, запроваджували класичні 
та сучасні поліграфічні технології, 
раділи успіхам, переживали 
невдачі. Дякую тим, хто надавав 
поради і хто виконував мої вимоги. 
Про все це і про багато іншого
я хотів розповісти у цих нарисах.
Звичайно, подій під час 

становлення Видавничого дому 
відбулося багато. І досвідчений 
письменник зробив би з цього 
цікаву повість. Але романи
я писати не вмію. Мені доводилось 
писати лише наукові статті
та офіційні папери. У той же час 
викласти матеріал як «звіт про 
діяльність» мені не хотілось би —
він важко читається. Як наслідок 
довгих роздумів та спогадів — 
«маємо те, що маємо». Тому прошу 
вибачення у читача, якщо моя 
перша літературна спроба 
виявилася не вельми вдалою.
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Як усе починалосяЯк усе починалося

в НОВ АН СРСР, допомогли 
земляки-українці, які там 
працювали. У звітах містилася 
інформація з усіх аспектів 
діяльності академій. Відразу
впала в очі одна особливість: 
більшість академій мали майже 
стовідсоткове бюджетне 
фінансування. Наприклад, 
академії наук Прибалтики 
фінансувалися з бюджету 
приблизно на рівні 90 %. І тільки 
Академія наук України стояла 
осторонь: її бюджетне фінансування 
лише наближалося до позначки
в 50 %! Решту коштів складали 
договірні роботи; зрозуміло,
що більшість із них — оборонна 
тематика. При цьому не слід 
забувати, що тематика і деяких 
пошукових робіт, які фінансувалися
з бюджету, теж мала оборонне 
спрямування. Тоді мені стало 
зрозуміло, чому так поважали нашу 
Академію та її президента академіка 

90-і роки минулого століття...
Розпалася величезна імперія — 
Радянський Союз, утворилися 
нові незалежні держави. 
Непростими виявилися роки 
переходу до ринкових відносин 
для України, особливо важкою 
скалася ситуація із фінансуванням 
і розвитком науки.
Серед усіх академій наук нових 

незалежних держав Академія 
наук України опинилася в 
найгіршому становищі. Це треба 
відверто визнати. У 1980-х роках, 
працюючи в Науково-
організаційному відділі (НОВ)  
Академії наук УРСР, я зацікавився 
питанням порівняння основних 
показників видавничої діяльності 
всіх академій наук республік 
Радянського Союзу. Для аналізу 
скористався виданнями «для 
службового користування» — 
звітами академій. З деякими 
вдалося ознайомитися лише
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Бориса Євгеновича Патона 
керівники держави.
Та коли в 1990-х роках оборонна 

тематика канула у небуття,
ця перевага обернулася недоліком: 
обірвалося й надходження 
відповідних коштів. І значно 
зменшеного бюджетного 
фінансування Національної 
академії наук України тоді
не стало вистачати навіть
на найневідкладніше — зарплату 
науковців. Багато молодих 
талановитих учених, не маючи 
можливості провадити в Україні 
власні наукові дослідження, 
змушені були виїхати за кордон.
Особливо боляче було 

спостерігати, у якому стані 
опинилося тоді видання наукових 
журналів. Вони виходили
зі значними запізненнями, часто 
здвоєними номерами, деякі 
видання змушені були змінити 
свою періодичність та обсяги.
Головою Науково-видавничої 

ради (НВР) НАН України
в той час став видатний учений, 
талановитий організатор 
фундаментальних досліджень
у галузі металофізики, яскравий 
представник української 
інтелігенції академік
НАН України Володимир 

Володимирович Немошкаленко. 
Покликання вченого він
успішно поєднував
із науково-організаційною 
роботою. Майже 35 років
був заступником директора, 
директором Інституту 
металофізики ім. Г.В. Курдюмова 
НАН України, завідувачем 
відділу. Близько 10 років 
працював заступником 
начальника і начальником
НОВ Президії НАН України.
Призначення В.В. Немошкаленка 

на посаду голови НВР НАН 
України (у квітні 1993 року) стало 
поціленням в «яблучко». По-перше, 
тому що Володимир Володимирович 
дуже любив книгу, і його нерідко 
можна було зустріти
на книжковому базарі «Петрівка»
з оберемком книг. Недарма
на цвинтарі, на пам’ятнику
В.В. Немошкаленку зображена 
відкрита книга. По-друге, тому 
що Володимир Володимирович 
був людиною, не байдужою
до наукового книговидання.
Він сам — автор численних статей 
і монографій, а журнал 
«Металофізика», який видавав 
Інститут і головним редактором 
якого він був, вважався одним
із найкращих в Академії. По-третє, 
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Президент НАН України, академік НАН України
Б.Є. ПАТОН
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Володимир Володимирович був 
відповідальною людиною,
і до виконання доручення
він поставився старанно.
Боротьбу за збереження 

наукового книговидання, в першу 
чергу за збереження видання 
наукових журналів,
В.В. Немошкаленко почав
відразу після свого призначення 
на посаду голови НВР НАН 
України. Він негайно наполіг
на тому, щоб питання про вихід 
журналів щоквартально 
заслуховували на засіданнях 
Президії НАН України.
Науково-організаційний відділ 
збирав інформацію, готував 
таблиці, схеми, запрошував
на засідання головних редакторів 
тих періодичних видань,
що виходили нерегулярно. 
Дехто отримував догани. 
Звичайно, не всім директорам 
інститутів це подобалось,
однак у ті часи така робота
була необхідною й давала
певні результати.
Проте цього було замало. 

Відразу впадала в очі слабка ланка
в системі Академії — відсутність 
власної поліграфічної бази. 
Колись вона у нас була, але свого 
часу відійшла до структури 

Держкомвидаву України
при його створенні. І дотепер 
існує приватне поліграфічне 
підприємство — Київська 
друкарня наукової книги, хоча
до наукового книговидання зараз 
воно не має жодного відношення. 
Це і є колишня поліграфічна
база Академії.
Пригадалася одна цікава подія.  

У 1980-х роках, коли Академія 
багато будувала, була можливість 
відновити status quo. На одному
із засідань Президії слухалось 
питання про діяльність 
Видавництва «Наукова думка».
У процесі обговорення президент 
АН УРСР академік
Борис Євгенович Патон запитав 
директора видавництва
Ю.О. Храмова, чи не варто Академії 
побудувати власну друкарню? 
Адже свої власні поліграфічні 
підприємства мали академії наук 
таких невеликих республік
як Молдова і Таджикистан.
Та Ю.О. Храмов відповів: 
«Друкарня нам не потрібна». 
Якою ж недалекоглядною
була ця заява!
В.В. Немошкаленко ініціював 

спробу повернути Академії 
втрачену колись друкарню.
Він переговорив із керівництвом 
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Голова Науково-видавничої ради НАН України (1993—2003 рр.), академік НАН України
В.В. НЕМОШКАЛЕНКО
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Київської друкарні наукової 
книги. Воно у той час само 
шукало вихід із кризового стану,
в якому тоді опинилися всі великі 
поліграфічні підприємства
у зв’язку з відсутністю замовлень. 
Для них ця пропозиція здалася 
досить привабливою, і згода була 
отримана. Академія звернулася 
до Кабінету Міністрів
за відповідним рішенням
про перепідпорядкування 
друкарні. Таких клопотань було 
декілька; змінювалися прем’єри — 
готувалося нове. На жаль,
усі звернення Академії не дали 
бажаного результату.
У той період краще була 

поставлена справа видання 
журналів, інститути-засновники 
яких мали власні дільниці 
оперативної поліграфії. Вони 
мали можливість друкувати свої 
журнали на цих дільницях.
Але таких було небагато.
Це Інститути кібернетики
ім. В.М. Глушкова, математики, 
металофізики ім. Г.В. Курдюмова, 
електрозварювання ім. Є.О. Патона
та електродинаміки НАН України.
Ідея виходу із ситуації,

що склалася з виданням інших 
наукових журналів Академії, 
народилася поступово в НОВ

НАН України, коли останній 
отримав інформацію про приїзд 
до Києва відомого 
американського фінансиста
і мецената Джорджа Сороса. 
Перша задумка полягала в тому, 
щоб звернутися до нього
з проханням про виділення коштів 
на поліграфічне обладнання, 
доповнити цим обладнанням 
названі дільниці, зробити
їх «кущовими», тобто зобов’язати 
друкувати ще 2—3 журнали 
сусідніх інститутів.
В.В. Немошкаленко був автором 
цієї ідеї, він відразу поділився нею 
з президентом НАН України 
академіком НАН України
Б.Є. Патоном. Йому ідея 
сподобалась, і в розмові
із Соросом Борис Євгенович 
виклав її. Авторитет президента 
НАН України спрацював, і Сорос 
виділив відповідний грант. Сума 
гранту була найвищою — сто 
тисяч доларів США. І тоді виникла 
нова думка: не розпорошувати 
кошти, а створити хай невелику, 
але конче необхідну друкарню 
для тиражування певної частки 
наукових журналів.
Віддамо належне Володимиру 
Володимировичу — він миттєво 
оцінив її і не став захищати 
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Відомий американський фінансист і меценат
Джордж СОРОС
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Постанова Президії
НАН України
про створення

Друкарні
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інтереси Інституту металофізики 
ім. Г.В. Курдюмова НАН України, 
який міг би поповнити
свою поліграфічну дільницю 
необхідним обладнанням.
Цю ідею треба було 

трансформувати у відповідне 
рішення. Добре, що на той час 
для цього не потрібно було 
звертатися до державних органів, 
що надовго затягнуло б вирішення 
питання. З притаманною йому 
енергією Володимир 
Володимирович взявся до справи. 
У нагоді став його ораторський 
хист. Президія НАН України 
після яскравої промови
В.В. Немошкаленка ухвалила 
рішення про створення
Друкарні наукових журналів
при Президії НАН України
(постанова Президії НАН України 
від 21.04.1995 № 115).
На етапі обговорення проекту 

постанови В.В. Немошкаленко 
запропонував мені очолити 
Друкарню (на той час я працював  
ученим секретарем Сектору
з координації наукових 

досліджень в галузі природничих 
і суспільних наук НОВ НАН 
України, виконуючи обов’язки 
вченого секретаря
Науково-видавничої ради
НАН України). Для мене непросто
було погодитись. З одного боку — 
усталена робота в апараті 
Президії, де у мене за плечима 
був чималий досвід роботи.
З іншого — крок у невідоме.
Адже Друкарня — це багатогранне 
виробництво зі щоденними 
проблемами, яке до того ж треба 
було ще запустити і налагодити. 
Зовсім не сприяла народженню 
нової господарської структури
і загальна ситуація в країні.
Після тривалих роздумів
я все ж прийняв пропозицію 
Володимира Володимировича.
Так з’явився в проекті постанови 
відповідний рядок. І першим,
хто після прийняття постанови 
привітав мене з новою посадою, 
був той же В.В. Немошкаленко. 
Пам’ятаю його цікаві слова: 
«Вітаю із залученням
до директорського корпусу».
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Тернистий шляхТернистий шлях

Від рішення про організацію 
поліграфічного підприємства
і до початку його роботи потрібно 
було вирішити низку проблем. 
Насамперед, — знайти
необхідне приміщення. 
Спочатку була думка розмістити 
Друкарню на базі Інституту 
кібернетики ім. В.М. Глушкова 
НАН України, де було достатньо 
вільних площ, поліграфічного 
обладнання, навіть для високого 
друку, яке використовувалось
не на всі сто відсотків, і необхідні 
кваліфіковані кадри. Щоб
не cтворювати проблем Інституту, 
від цього шляху відмовились.
Була можливість повернути 

Академії двоповерховий корпус
у подвір’ї Інституту ботаніки
ім. М.Г. Холодного НАН України, 
поруч із корпусом гербарію
по вул. Терещенківській, 4.
У період, коли Київська
друкарня наукової книги 

знаходилась у підпорядкуванні 
Академії, вона займала 
приміщення частини корпусу 
гербарію Інституту ботаніки
ім. М.Г. Холодного, кімнати
у підвалі «жовтого» корпусу 
Київського університету
імені Тараса Шевченка та всю 
згадану двоповерхову будівлю.
При переході друкарні
до іншого підпорядкування
перші два приміщення не 
змінили своїх господарів,
а двоповерховий 
адміністративний (на той час) 
корпус був переданий у відання 
Держкомвидаву України 
(конкретніше — у безпосереднє 
підпорядкування Київській 
друкарні наукової книги).
З часом друкарня акціонувалася,
її власником став колектив 
друкарні, а власністю (окрім 
поліграфічного обладнання) — 
цей корпус.
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Ми намагалися віднайти 
документи — рішення, згідно
з якими корпус перейшов
у власність Київської друкарні 
наукової книги. В архіві
НАН України збереглась копія 
відповідної постанови 
Центрального Комітету Компартії 
та Ради Міністрів України про 
перепідпорядкування друкарні, 
але в ньому немає нічого
про передавання корпусу. Не 
знайшли необхідного документу
і в архівах державних органів. 
Можливо, існувало й інше 
рішення, сліди якого розшукати 
не вдалося. Не маючи такого 
рішення, не варто було звертатися 
з позовом до судових інстанцій 
про повернення корпусу.
Знайшов приміщення для 

академічної Друкарні та допоміг 
вирішити всі організаційні питання 
знову ж таки В.В. Немошкаленко. 
На той час Київська друкарня 
наукової книги звільняла 
приміщення, яке вона орендувала
в Інституті ботаніки
ім. М.Г. Холодного НАН України. 
Володимир Володимирович 
успішно провів перемовини
з директором Інституту академіком
НАН України Костянтином 
Меркурійовичом Ситником,

який, хоч і мав наміри повернути 
Інституту всі приміщення, 
погодився частину їх (близько
500 м2) надати в оренду Друкарні.
У той же час вирішувалась

ще одна проблема: яке обладнання 
купити? Здавалося б, сума гранту 
чимала, але якщо врахувати,
що лише одна офсетна машина 
високого класу, хай
і чотирьохфарбова, коштувала 
близько мільйона доларів,
то стане зрозуміло, що цих коштів 
не так вже й багато. Поліграфічне 
обладнання складне, тому
й дороге. Все ж на грант Фонду 
Сороса після довгих консультацій 
і роздумів вдалося придбати дві 
офсетні машини Toko/Doosan 
корейського виробництва 
формату А3, англійську 
аркушепідбірку Watkiss, 
італійську машину безшовного 
кріплення блоків Eurothema-425
та американський прінтер 
формату А3. Повертаючись зараз 
подумки назад, мусимо 
відзначити, що вибір обладнання 
був зроблений оптимально.
Цікаві деталі. По-перше, добре,

що кошти Фонду Сороса
не надходили безпосередньо в Україну. 
Алгоритм роботи з Фондом був 
досить простим: ми укладали 
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договори з фірмами-постачальниками, 
віддавали їх на експертизу
до Українського відділення Фонду,
той передавав договір у центральний 
офіс Фонду, який уже із США 
проплачував рахунки. По-друге,
для того, щоб скористатися пільгами
на постачання обладнання в Україну, 
воно мало адресуватися заводом-
виробником не приватній українській 
фірмі, що продавала його,
а академічній структурі. Управління 
матеріально-технічного забезпечення 
НАН України на той час не мало 
ні досвіду роботи з імпортом,
ні необхідних кадрів. Довелося мене 
призначити брокером від Президії 

НАН України й акредитувати
на митниці. (Деякий час я формально 
залишався співробітником НОВ 
НАН України, виконуючи обов’язки 
директора без оплати).
Купленого обладнання було 

недостатньо, аби розпочати 
роботу. Потрібно було деяке 
супутнє устаткування. Не можна 
обійтись без паперорізальної 
машини, дротошвейної тощо.
На той час у мене склалися добрі 
стосунки з директором згаданої 
Київської друкарні наукової 
книги В.О. Суховерковим. 
Звільняючи приміщення Інституту 
ботаніки ім. М.Г. Хородного
НАН України, він розпорядився 
залишити академічній друкарні 
дротошвейну машину, триножову 
паперорізальну машину, 
паперорізальну машину 2БР-110 
та машину високого друку,
які мали стовідсоткове 
спрацювання. Натомість він 
попросив лише здати необхідну 
кількість металобрухту замість 
списаного обладнання.
Перші дві машини вдалося 
відновити досить легко. Від 
використання останньої після 
недовгих роздумів ми відмовилися. 
Ми збиралися на ній друкувати 
обкладинки наукових журналів, 

Офсетна
друкарська машина

Toko/Doosan
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однак на той час високий друк 
швидкими темпами вмирав,
а тримати у центрі міста
екологічно небезпечне 
виробництво було недоречно.
А ось паперорізальна машина 
2БР-110, хоч і була конче 
необхідна Друкарні, але являла 
собою справжній брухт —
без необхідного компресора
та системи електроуправління 
машиною, не працювала 
гідравліка. Відновлення машини 
виявилося непростим завданням, 
але і зараз вона успішно працює.
Найскладнішою для вирішення 

була проблема фінансування. 
Адже людям потрібно було 
платити зарплату, а поліграфічний 
процес не може обійтись
без витратних матеріалів: паперу, 
фарби, клею, тощо. У 1995—1996 
роках Академія не могла дати 
Друкарні усього цього, оскільки 
коштів не вистачало навіть
на заробітну плату працівникам. 
Однак своє дітище Президія
НАН України не залишила 
напризволяще. Так, були знайдені 
невеликі кошти для проведення 
косметичного ремонту частини 
звільненого приміщення 
(постанова Бюро Президії
НАН України від 07.07.95 № 192-Б).

Величезну допомогу Друкарні 
надав директор Інноваційного 
центру НАН України
В.В. Байдаков. Він допоміг
у вирішенні фінансових проблем, 
і перші співробітники Друкарні 
отримували зарплату за кошти 
цієї організації (звичайно,
за погодженням із керівництвом 

Аркушепідбірка 
Watkiss
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Академії). В.В. Байдаков не був 
простим розпорядником 
фінансів. Він при першій-ліпшій 
нагоді цікавився нашими 
справами, ділився зі мною 
багатим досвідом керівника.
Пізніше до Друкарні були 

передані загальноакадемічні 
журнали «Вісник НАН України» 
та «Доповіді НАН України» 
(постанова Бюро Президії
НАН України від 11.03.1996
№ 82-Б). Саме кошти,
що виділяла Академія
на їх видання, і склали основне 
фінансування Друкарні.
Принагідно відзначимо,

що велику допомогу надав
нам учений секретар
Науково-видавничої ради
НАН України к.б.н. В.О. Харченко 
(нині — заступник директора 
Інституту зоології
ім. І.І. Шмальгаузена
НАН України). Пліч-о-пліч
з ним ми брали участь
у розв’язанні всіх наших
проблем: приміщення, 
обладнання, фінансування тощо. 
До цих справ він залучав навіть 
свою дружину: чудово володіючи 
англійською мовою, вона 
допомагала перекладати для нас 
необхідні матеріали.

Директор
Інноваційного

центру
НАН України

(1991—2007 рр.)
к.ф.-м.н. В.В. Байдаков

Учений секретар
Науково-видавничої 
ради НАН України

(1996—2002 рр.)
к.б.н. В.О. Харченко
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Перший крокПерший крок

Час спливав дуже швидко. 
Організаційні проблеми 
змінилися практичними 
завданнями. Пригадується,
якими непростими виявилися
стосунки з підрядниками щодо 
ремонту приміщення. 
Опублікована в пресі інформація 
про те, що у святкові дні в одному 
з підрозділів Київської міської 
адміністрації викрали
13 комп’ютерів, спонукала 
першочергово обладнати 
приміщення охоронною 
сигналізацією. Зробити
це за невеликі гроші допомогли 
друзі. Далі необхідно було
завезти обладнання, встановити 
його, запустити і таке інше.
Нашому невеликому колективу 

доводилось майже щоденно 
працювати по дванадцять годин 
на добу. Але весь цей час мене 
гнітила думка, що ми погано 
працюємо, що ефективність 

наших кроків невелика,
що керівництво Академії скоро 
запитає, де ж результати.
І ось нарешті перше видання — 

часопис «Доповіді Національної 
академїї наук України» № 10
за 1996 рік — лягло на стіл.
Це був січень 1997 року (як вже 
зазначалось, періодичні видання 
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часто виходили зі значним 
запізненням). На першому 
примірнику журналу,
що зберігається у Друкарні,
усі члени команди, причетні
до цієї події, залишили 
автографи. Їх не так і багато,
тому імена варто назвати:
Куртенок Л.Ф. (директор)
Сікорака М.В. (головний 

інженер)
Федоренко Т.Г. (головний 

бухгалтер)
Очківський Б.О. (головний 

спеціаліст)
Кульчиківська Л.В. (друкар)
Кондратьєв С.С. (механік, 

працював за сумісництвом)
Бойко В.М. (верстальник, 

працював за сумісництвом)
Дорошенко Ю.М. (верстальник)
Цебренко А.В. (верстальник)
Чубенко В.А. (верстальник)
Рубанка Г.С. (прибиральниця).
Різні за віком, різні за фахом, 

різні за уподобаннями.
Тут і молодий учений,
що готувався до захисту,
і колишній хімік,
що перекваліфікувався
у бухгалтера, тут і колишній 
військовий, і аспіранти-
математики, що не встигли
до «перебудови» підготувати 

дисертації, тут, звичайно,
і професійні поліграфісти.
Усім їм довелося виконувати 
різноманітну роботу, не тільки 
зазначену у списку: вантажити 
вручну самоскиди сміття, 
розбирати сараї, провадити 
заземлення тощо. Їх об’єднувало 
одне — вони були першими. 
По-різному склалася їхня 
подальша доля. Зараз у Друкарні 
працюють лише двоє —
Л.Ф. Куртенок
та Л.В. Кульчиківська.
З самого початку роботи

(а це, нагадаємо, 1995 рік) 
Друкарня взяла курс на сучасні 
технології, широке використання 
комп’ютерів. Вона була чи не 
першою в Києві друкарнею,
яка використовувала технологію 
Computer to Plate (СТР),
що полягає в безпосередньому 
виведенні зображення на офсетні 
пластини. Ця технологія істотно 
відрізняється від сучасної з тією ж 
назвою, де використовуються 
фотовивідні пристрої і виведення 
зображення здійснюється
на металеві форми.
У Друкарні в якості

офсетних пластин 
використовувалися пластикові 
(поліестрові) форми,
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на які зображення виводили 
звичайним принтером формату 
А3. Форми на замовлення 
Друкарні постачали з Індії.
Для збереження зображення вони 
не потребували ніякої хімічної 
обробки, лише термальну. 
Величезною перевагою цих форм 
була їхня дешевизна, що особливо 
важливо за необхідності 

економити кожну копійку. Мали 
вони й істотний недолік: невисоку 
роздільну здатність, тобто вони не 
могли якісно передавати, 
наприклад, фотографії.
З часом Друкарня перейшла

на традиційні технології
з використанням металевих 
пластин, відповідно підвищивши 
якість друку.
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РозширенняРозширення

З перших днів роботи Друкарня 
почала надавати поліграфічні 
послуги на договорних засадах.
Першим академічним 

періодичним виданням,
яке Друкарня почала тиражувати 
у 1997 році, був журнал Інституту 
газу НАН України «Экотехнологии
и ресурсосбережение».
Першою книгою, 

надрукованою у тому ж 1997 році 
Друкарнею на замовлення 
приватного видавництва 
«Аквілон-прес», була монографія 
В.А. Рубеля «Японська 
цивілізація: традиційне 
суспільство і державність».
За зароблені кошти було
реконструйовано прибудову 
площею 140 м2 та придбано
перші комп’ютери.
Знаменною подією

у становленні Друкарні став візит 
президента НАН України 
академіка Б.Є. Патона,

що відбувся за ініціативи
В.В. Немошкаленка у 1997 році. 
Борис Євгенович обійшов
усі приміщення, ознайомився
з невеликою експозицією 
поліграфічної продукції, оглянув 
ремонт прибудови, який ще 
тривав. По завершенні візиту всі 
присутні були відверто вражені 
його надзвичайно високою 
оцінкою хай ще й не дуже 
високих здобутків Друкарні.
«У ці непрості часи ви єдина 
організація в Академії, яка
не просить у Президії грошей», — 
перші слова Бориса Євгеновича.
Як це не парадоксально,

але в ті часи, коли народжувалася 
Друкарня, можна було майже
за безцінь придбати таке необхідне 
поліграфічне обладнання, 
звичайно, second hand.
Але для цього продавці просили 
розраховуватися готівкою. 
Оскільки її в Друкарні не було
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і не могло бути, довелося 
директору певний час ділитися 
своєю зарплатою. Так було 
придбано паперорізальну 
машину для розфлатовки 
рулонів, ще одну триножову 
паперорізальну машину, ручний 
прес для тюкування паперових 
відходів (до речі, пізніше такий 
самий прес було знайдено серед 
сміття наших сусідів — Видавничо-
поліграфічного комплексу 
Київського університету).
Ще одну офсетну машину 

допоміг нам отримати перший 
віце-президент, головний учений 
секретар НАН України академік 
НАН України Анатолій Петрович 
Шпак, який у 2011 році 
передчасно пішов з життя. 
Ставши членом наукової ради 
Міжнародної асоціації сприяння 
співробітництву з ученими 
незалежних держав колишнього 
Радянського Союзу (ІNTAS),
він порекомендував керівництву 
Друкарні подати заявку до цієї 
організації на грант щодо 
доукомплектування 
поліграфічним обладнанням.
Але не так просто було
реалізувати цю заявку. Подання 
готувалося в кінці 1996 року, коли 
Друкарня ще не видавала 

продукцію, але і тоді вже було 
ясно, що двох офсетних машин 
для поліграфічного виробництва  
замало. У заявку була включена 
третя машина Toko/Doosan, 
оскільки однотипні машини 
легше обслуговувати. Інформація 
про позитивне рішення 
Генеральної асамблеї Фонду 
ІNTAS надійшла в кінці 1997 року. 
За рік експлуатації корейських 
машин з’ясувалося, що вони мали 
істотний недолік — на них
не можна було виконати якісний 
друк, зокрема тиражувати складні 
обкладинки наукових журналів. 
А іноді була потреба у 2—3 фарбах 
або навіть у повнокольоровому 
друці. Тому Друкарня звернулася 
до Фонду ІNTAS з клопотанням 
замінити в гранті Infrastructural 
Action-97-01 попередньо заявлену 
машину на машину більш високого 
класу — Hamada C 48 із системою 
безперервного зволожування.
Це прохання спочатку не було 
сприйнято. Довелося підключати 
«важку артилерію» —
до Фонду звернувся президент 
НАН України академік
Б.Є. Патон з необхідними 
поясненнями. Допомогли,
на наш погляд, три аргументи. 
По-перше, заміна машини
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не змінювала суті гранту.
По-друге, залишався незмінним 
обсяг фінансування. Машина 
Toko/Doosan, звичайно,
дешевша. Але при складанні 
проекту гранту до нього було 
включено супутнє обладнання. 
По-третє, Б.Є. Патон запевнив,
що нова машина не буде 
використовуватися в комерційних 
цілях, а призначена виключно
для тиражування наукових 
журналів Національної
академії наук України.

Двофарбова
офсетна

друкарська
машина Adast 

Dominant 526 A

Машина
цифрового

кольорового друку 
Doku Color 242
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Підтримка допомогла,
і 2 березня 1998 р. Друкарня 
уклала договір з фірмою
Innovative Trade Service Corp.
на постачання машини Hamada
C 48, а 4 вересня 1998 р. 
Українське підприємство 
«Інформація і технології», 
представник постачальника
в Україні, виконало її запуск. 
Зазначимо, що машина 
відпрацювала гарантійний термін 
без будь-яких зауважень.
Велику допомогу Друкарні надав 

також директор Інституту медицини 
праці НАМН України академік 
НАМН та НАН України Юрій Ілліч 
Кундієв. Він безоплатно передав 
Друкарні паперорізальну машину 
БР-82, папшер та дротошвейну 
машину БПШ-4, які хоча і були 
вже списані, але ми їх швидко 
відновили. За такий щедрий 
дарунок ми до цього часу 
залишаємось в неоплатному 
боргу перед Юрієм Іллічем.
Поступово фінансова ситуація

в НАН України почала 
поліпшуватись, і ми відчули 
підтримку Академії, насамперед,
у вигляді такого необхідного нам 
обладнання. Подамо за роками 
інформацію про обладнання,
яке ми отримали від Державного 

управління матеріально-
технічного забезпечення (ДУМТЗ)
НАН України:

1997 різограф GR-3750, 
фотокопіювальна рама ФК-66

1999 штабелер акумуляторний, 
різограф GR-3770

2000 процесор для обробки офсетних 
пластин ТОР-65

2001 машина безшвейного кріплення 
блоків (біндер DB-200), 
ниткошвейна машина БНШ-6, 
сканер Heidelberg Linoscan 2650

2003 машина друкарська двофарбова 
Adast Dominant 526A

2006 паперорізальна машина
Maxima MS 80 TN,
автомобіль ГАЗ-2705

2008 пристрій прямого експонування 
офсетних пластин з процесором 
Platerite 2055 P

Директор 
Інституту 
медицини праці 
НАМН України 
академік НАН
та НАМН України
Ю.І. Кундієв
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Останнє придбання допомогло 
отримати замкнений 
поліграфічний цикл, тобто ні від 
кого не залежити. До цього 
списку включено лише 
обладнання, яке дорого коштує. 
Зазначимо, що вартість його 
невпинно зростає. Не можна
не сказати добре слово на адресу 
начальника ДУМТЗ НАН України 
Лідії Василівни Мітіної, якої,
на жаль, теж уже немає з нами. 
Потреби Друкарні стали для неї 
своїми, кожне наше звернення
не залишалося поза її увагою.
У своїй діяльності щодо 

розширення парку поліграфічного 
обладнання Друкарня широко 
використовувала і власні 

можливості. За зароблені кошти 
ми придбали комплекс 
обладнання для виготовлення 
книг у твердій обкладинці, малу 
цифрову машину кольорового 
друку Doku Color 242,
а на вторинному ринку —
дві друкарські офсетні машини 
Ромайор. Окрім того, ми постійно 
слідкуємо за тим, щоб мати 
найсучасніші комп’ютери,
а також необхідне програмне 
забезпечення.
Відзначу, що як проблеми 

перспективного розвитку,
так і питання буденної діяльності 
завжди знаходили розуміння
і необхідну підтримку Президії 
НАН України. Багато теплих слів 
хотілося сказати про академіка 
НАН України А.П. Шпака.
Мої особисті стосунки з ним 
народились під час спільної праці 
в Науково-організаційному відділі 
Президії НАН України
і перейшли в нову фазу,
коли я почав працювати
у Друкарні. Поглибленню наших 
стосунків багато сприяв
В.В. Немошкаленко. З Анатолієм 
Петровичем як куратором установ 
при Президії НАН України мені 
доводилось спілкуватись досить 
часто. Хочу відзначити одну 

Начальник 
Державного 
управління 

матеріально-
технічного 

забезпечення
НАН України

(1997—2008 рр.)
Л.В. Мітіна
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Перший віце-президент НАН України (1998—2011 рр.), головний учений секретар
НАН України (1995—2010 рр.) академік НАН України А.П. Шпак
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особливість поведінки А.П. Шпака. 
Попрацювавши довгий час поруч 
із Борисом Євгеновичем Патоном, 
він перейняв у нього рису
не віддавати перевагу одній якійсь 
академічній структурі, а турбуватись 
про розвиток усіх. Тому,
не дивлячись на добрі особисті 
стосунки, мені потрібно було 
доводити, що те чи інше питання 
стосується не тільки розвитку 
Друкарні як окремої структури, 
але і всього академічного 

книговидання. Були й винятки. 
Так, питання тиражування 
академічних журналів за кошти 
державного замовлення знайшло
у нього відразу беззаперечну 
підтримку. Оскільки на це хотіли 
б розраховувати багато журналів, 
ми відразу погодили і критерії,
за якими така підтримка повинна 
надаватись. Пізніше ці критерії 
були закріплені рішенням 
Науково-видавничої ради
НАН України.
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ЗростанняЗростання

Знаменним для нас жовтнем
2000 року Президія НАН України 
прийняла рішення
про реорганізацію Спеціалізованої 
друкарні наукових журналів
у Видавничий дім 
«Академперіодика» (постанова
від 13.10.2000 № 271). Цьому 
передувала цікава подія. Одного 
разу автор виклав
В.В. Немошкаленку свої 
міркування про те, що Друкарня 
у подальшому розвитку має стати 
видавничо-поліграфічним 
комплексом, а також докази на 
користь такого рішення. Спочатку 
Володимир Володимирович був 
категорично проти цієї 
пропозиції. Його аргумент —
Академії не потрібні два 
видавництва. Адже
у структурі НАН України
з 1922 р. працює видавництво 
«Наукова думка», яке хоч і не має 
своєї власної поліграфічної бази, 

проте є всесвітньо відомим 
видавцем наукової літератури.
Але вже за декілька місяців
В.В. Немошкаленко сам визнав 
мої аргументи вагомими
і наказав готувати проект 
постанови Президії
НАН України.
Створення Національною 

академією наук України 
журнального видавництва
не було українським know how. 
Такі видавництва широко відомі
у світі, найбільше серед них —
EBSCO. Світовий досвід свідчить, 
що тиражність книг, журналів
і газет знижується, зате зростає 
чисельність назв видань. Типовими 
стають видання, розраховані
на певні категорії читачів. Журнал 
Farmes Weekly має понад тисячу 
різноманітних варіантів із частково 
зміненим текстом для окремих 
регіонів; часопис Money
видається у 3 тисячах варіантів, 
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щотижневик Time видається
у 18 тисячах різних варіантів.
Аналогічна ситуація зі 

збільшенням кількості назв видань 
спостерігається і в науковому 
журнальному видавництві. Зараз 
у світі видається близько 30 тисяч 
періодичних видань, їхня 
кількість стрімко зростає. Адже 
інтенсивно збільшуються обсяги 
отриманої інформації, 
відбувається диференціація 
науки, з’являються нові її галузі, 
що знаходить відображення
у появі нових журналів.
Не лишається осторонь 

загальносвітових процесів і наша 
Академія. Наведемо динаміку 
зростання кількості її наукових 
періодичних видань за останні 
десятиліття:

1988 — 47 журналів
1990 — 54 журнали
1993 — 58 журналів
1997 — 63 журнали
2000 — 68 журналів.
Ця тенденція зберігається і 

зараз. У минулому 2011 році
НАН України видавала вже 86 
періодичних наукових видань.
Саме тому головними 

завданнями Видавничого дому 
визначено видання, друк
і розповсюдження журналів

НАН України та їхніх електронних 
версій, надання редакціям 
періодичних видань, що входять
до складу установ НАН України, 
поліграфічних послуг
і консультативної допомоги з усіх 
питань їхньої діяльності.
Звернемо увагу ще на одну 

світову тенденцію: інформаційні 
структури, які мають вузьку 
спеціалізацію, не поділяються
на видавництва, редакції
та поліграфічні підприємства.
Така сама ситуація має місце
і у Видавничому домі 
«Академперіодика». Тут органічно 
поєдналися видавнича та 
поліграфічна структура. Саме 
завдяки цьому радикальні зміни 
відбулися у роботі 
загальноакадемічних журналів 
«Вісник НАН України»
та «Доповіді НАН України» з часу 
їхнього приєднання до Друкарні. 
Обсяг інформації, що подається
у журналі «Доповіді НАН 
України», зріс на 50 %. Журнал 
«Вісник НАН України» повернувся 
до щомісячної періодичності 
(довгий час він виходив один раз 
на два місяці). Відзначимо також, 
що журнали видаються своєчасно
і інформація про діяльність 
головного штабу Академії — 
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Президії НАН України — тепер 
має можливість потрапити
до читача вже наступного місяця
(а не через півроку чи навіть 
більше, як це було раніше). 
Змінилося на краще
й поліграфічне виконання
цих періодичних видань.

25 червня 2002 року раптово 
обірвався життєвий шлях 
Володимира Володимировича 
Немошкаленка. Один із фундаторів 
Спеціалізованої друкарні 
наукових журналів та Видавничого 
дому «Академперіодика»
НАН України, він багато зробив
для становлення та розвитку 
нашого підприємства.
Як батько плекає своє дитя,
так і В.В. Немошкаленко
був завжди у курсі всіх справ 
Друкарні та Видавничого дому, 
постійно дбав про нас.
На посаді голови

Науково-видавничої ради
В.В. Немошкаленка замінив 
академік НАН України
Ярослав Степанович Яцків — 
видатний учений у галузі 
астрономії, космічної геодинаміки 
та космічних досліджень, автор 
понад 200 публікацій, 
у тому числі низки відомих 
монографій. Я.С. Яцків — 

засновник і головний редактор 
журналу «Кинематика и физика 
небесных тел», заступник 
головного редактора журналу 
«Космічна наука і технологія», 
ініціатор створення і заступник 
головного редактора журналу 
«Наука та інновації». Також за 
його ініціативи започатковано 
єдиний академічний
науково-популярний журнал — 
«Світогляд». Видає всі ці журнали 
ВД «Академперіодика»
НАН України.
Я.С. Яцків не тільки продовжив 

справу свого попередника в плані 
відновлення обсягів видавничої 
продукції НАН України,

Голова Науково-
видавничої ради
НАН України
академік
НАН України
Я.С. Яцків
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але й надав їй системного 
характеру. Особливого значення 
у цьому сенсі набуло видання 
наукових журналів за державним 
замовленням. Виросли вимоги
до видань, що включаються
до цього списку, зросла кількість 
назв. На сьогодні це 24
періодичні видання.
На порядку денному постало 

вирішення ще одного питання — 
долучитися до наукових 
досліджень. Нашим редакторам 
було боляче усвідомлювати,
що за таку ж саму роботу їхні 
колеги, які працюють у редакціях 
наукових журналів, засновниками 
яких є інститути НАН України, 
отримують більшу платню. 
Неабияке значення це мало
і в подальшому — при визначенні 
розміру пенсії. Однак досвіду 
проведення наукових досліджень 
у колективі майже не було. 
Допомогли науковці з Інституту 
археології НАН України. Було 
створено два тимчасові творчі 
колективи для виконання 
науково-дослідних робіт,
куди увійшли як співробітники 
Інституту, так і члени 
Видавничого дому.
Зате основні завдання 

наступних тем науково-дослідних 

робіт цілком відповідають 
завданням Видавничого дому 
«Академперіодика» за Статутом 
його діяльності: «Дослідження 
впливу підготовки та видання 
друкованої продукції
на підвищення ефективності 
діяльності Національної
академії наук України»
(2007—2009 рр.), «Академічне 
книговидання та його вплив
на розвиток науки, освіти
і культури» (2010—2012 рр.).
Окрім наукової роботи

Видавничий дім 
«Академперіодика» виступає 
консультативним методичним 
центром для співробітників 
редакцій періодичних видань 
НАН України. Тому виникла
ідея щодо проведення на базі 
нашої установи щорічної
Науково-практичної конференції 
«Наукова періодика: традиції
та інновації». За відгуками, теми
й питання, що розглядаються
на конференції, є важливими
та корисними для учасників — 
фахівців НАН України та інших 
наукових установ і вищіх 
навчальних закладів України.
А це, безперечно, веде
до зміцнення авторитету 
Видавничого дому.
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Кадри вирішують усеКадри вирішують усе

Окрасою Видавничого дому
є його трудовий колектив. 
Почнемо з людей, яких уже немає, 
але які назавжди залишилися
в нашій пам’яті. У грудні 1996 
року сліпий випадок вирвав з лав 
колективу заступника головного 
редактора журналу «Вісник
НАН України» Віктора 
Володимировича Хохлачова. 
Журналіст від Бога, професіонал 
високого ґатунку, талановита
і яскрава особистість.
Ось що написала про нього 
редакційна колегія та редакція 
журналу: «…Майже унікальним 
було в ньому поєднання дару 
популяризатора науки з хистом 
справжнього дослідника
і енциклопедичною ерудицією. ...
Тисячі його статей, нарисів
і репортажів, численні книги —
то результат глибоких 
систематичних досліджень
і зрілого аналізу. За сім років, 

протягом яких він очолював 
редакційний колектив “Вісника 
Національної академії наук 
України”, наш журнал став 
виданням, яке читають
і обговорюють, а не лише 
прагнуть надрукуватися в ньому 
задля наукових публікацій».

7 грудня 2003 року не стало 
Галини Павлівни Торжевської. 
Понад 17 років пропрацювала 
вона у журналі «Вісник
НАН України». Спочатку 
відповідальним секретарем, 
згодом — заступником головного 
редактора. Вона виробила нову 
концепцію журналу і реалізувала 
її. Саме завдяки їй «Вісник
НАН України» став трибуною 
української наукової публіцистики, 
авторитетним загальнонауковим 
та громадсько-політичним 
часописом.  «…Робота для Галини 
Павлівни була не просто 
частиною її життя, а місцем
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її соціального буття. Тут вона 
реалізовувала свій блискучий 
редакторський і журналістський 
хист, свою громадську позицію. 
Вона завжди розуміла 
неминучість змін і сміливо йшла 
їм назустріч. Глибоко 
переймалася проблемами 
журналу, прагнучи зробити його 
більш затребуваним суспільством, 
Академією, наукою загалом. 
Завдяки її організаторському 
таланту злагоджено працював 
колектив авторів, який 
згуртувався навколо журналу, 
колектив однодумців
та опонентів. …Природа наділила 
її проникливим розумом, 
талантом і вродою. Вона явила
в цій жінці неперевершену 
гармонію душевної і фізичної 
краси. …Про Галину Павлівну 
можна з повним правом сказати, 
що “в усьому вона була вищою
за інших і в усьому дорівнювала 
самій собі”» («Вісник
НАН України», 2003, № 12).
У грудні 2007 року

я залишив посаду директора
ВД «Академперіодика». На цю 
посаду Президією НАН України 
була призначена Олена Геннадіївна 
Вакаренко. Біолог за фахом, 
кандидат наук, вона понад шість 

Заступник 
головного редактора 

журналу «Вісник
НАН України»

(1989—1996 рр.)
В.В. Хохлачов

Заступник 
головного редактора 

журналу «Вісник 
НАН України»

(1996—2003 рр.)
Г.М. Торжевська



3939

років працювала в Науково-
організаційному відділі
НАН України спочатку науковим 
співробітником-консультантом, 
пізніше вченим секретарем.
О.Г. Вакаренко опікувалась 
видавничою справою установ 
Академії, їй був добре відомий 
стан справ у Видавничому домі, 
тому освоєння нової посади
не зайняло багато часу.
Посаду головного бухгалтера

у Видавничому домі обіймає 
Олена Павлівна Суховатіцина.
До обвалу підприємств ВПК 
майже 30 років вона очолювала 
чималий колектив однієї
з лабораторій Київського 
радіозаводу. Швидко опанувала 
нову професію, деякий час 
працювала в комерційних 
структурах, тепер її знають
і поважають колеги по цеху всієї 
Академії. Під стать собі вона 
підбирає, виховує та навчає 
колектив підрозділу. Мудра жінка 
з багатим життєвим досвідом, 
вона стала в колективі центром 
тяжіння, до неї йдуть за порадою 
не тільки молоді, але й пенсіонери.
Подібна доля у головного 

технолога Ірини Станіславівни 
Семеренко, з тією лише різницею, 
що нову для себе спеціальність 

Директор 
Видавничого дому 
«Академперіодика»
О.Г. Вакаренко

Головний бухгалтер 
О.П. Суховатіцина



4040

вона опанувала у Видавничому 
домі, спочатку попрацювавши 
оператором різографічного 
друку. Тепер у її підпорядкуванні 
великий колектив поліграфічного 
підрозділу: друкарі, 
брошурувальники, різальники.
У процесі пошуків рішень 

оновлення подання інформації 
про досягнення академічної 
науки постійно знаходиться 
редакція журналу
«Вісник НАН України».
Зараз очолює колектив
Олена Олександрівна Мележик.
Досвідчений редактор

Галина Миколаївна Гавричкова 
знаходиться на чолі колективу 
редакції журналу «Доповіді НАН 
України». У незмінному складі 
редакція працює вже багато років, 
що робить честь її керівнику. 
Відповідальним секретарем 
створеного у 2005 р. журналу 
«Наука та інновації»
є Тетяна Михайлівна Яцків, 
працює вона з великим 
натхненням, журнал інтенсивно 
розвивається, розширюється
його читацька аудиторія.
Велику роль відіграв

у становленні Друкарні
та Видавничого дому Микола 
Васильович Сікорака. Він 

Головний технолог 
І.С. Семеренко

Штатний заступник 
головного редактора 

журналу «Вісник 
НАН України»
О.О. Мележик
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працював з нами з 1996 до 2001 р. 
на посаді головного інженера, 
маючи до цього досвід керівника 
дільниці оперативного друку 
Київського радіозаводу. Майже 
все наше поліграфічне обладнання 
запрацювало за його участі.
Але для того, щоб встановити
та запустити нові машини, 
відремонтувати вже списане 
обладнання, йому довелося 
працювати значно більше 
встановлених законодавством 
восьми робочих годин. А скільки 
сил вклав він у ремонт
та реконструкцію приміщення! 
Необхідність ставити на ноги 
двох синів та лікувати дружину 
змусила М.В. Сікораку шукати 
більш оплачувану роботу. 
Розлука була нелегкою для нас 
обох, але роки спільної праці
ми згадуємо трепетно.
Усі роки від народження 

Друкарні з нами плідно 
співпрацює Сергій Сергійович 
Кондратьєв. Спочатку
він здійснював налагодження
та запуск поліграфічного 
обладнання від імені фірми-
постачальника. Пізніше деякий 
час працював навіть у нашому 
колективі. Перейшовши на 
роботу до комерційних структур, 

Заступник 
головного редактора 
журналу «Доповіді 
НАН України»
Г.М. Гавричкова

Відповідальний 
секретар журналу 
«Наука та інновації» 
Т.М. Яцків
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він не полишив зв’язків із нами
і безвідмовно надає допомогу.
Про таких людей кажуть, що у них 
золоті руки. Механік від Бога, 
Сергій Сергійович формувався
і виріс на заводі 
«Київполіграфмаш». Тільки йому 
доручало керівництво заводу 
здійснювати запуск обладнання, 
що експортувалося
в різні куточки планети. Кажуть, 
що на три речі можна довго 
дивитись: на вогонь, воду та 
спритні руки. Дійсно, не можна 
без захоплення спостерігати,
як працює Сергій Сергійович. 
Досконало знаючи цикли 
поліграфічних машин, він швидко 
встановлює, яка деталь потребує 
допомоги, спритно працюють 
його руки, коли розбирають вузли 
машини, а потім їх збирають.
І ніколи він не полишав роботи, 
аж поки машина не запрацювала. 
Зараз Сергій Сергійович на пенсії, 
але завжди нам допоможе.
Незрівнянно підсилив наш 

колектив прихід досвідчених 
фахівців — художника Євгена 
Олександровича Ільницького
та технічного редактора
Тетяни Михайлівни Шендерович.
Добрі слова можна сказати

про кожного члена колективу 

Головний інженер 
М.В. Сікорака

С.С. Кондратьєв
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Видавничого дому, у якому 
поєдналися досвід старшого 
покоління та гаряче бажання 
молодшого опанувати складні 
професії і стати висококласними 
редакторами, верстальниками, 
графіками, друкарями, 
брошурувальниками.
Але так було не завжди. 

Приходили на роботу люди,
які звикли працювати
«по-совковому», тобто отримувати 
гроші, більші, ніж у сусіда, лише 
відсиджуючи робочий час. Доля 
ВД «Академперіодика» була для 
них байдужою, вони не вболівали
за роботу, яку виконували. 
Довелося з ними розпрощатися. 
Непрості стосунки складалися
в перші роки становлення 
Друкарні між профспілками
та адміністрацією. Тоді більша 
частина зароблених коштів 
витрачалася на розширення — 
купівлю комп’ютерів, необхідного 
обладнання, а не на зарплату.
Не всі змогли це витримати. Пішло 
кілька людей, які могли б принести 
велику користь Видавництву.
На жаль, рівень фінансування
в бюджетній організації і зараз 
інколи не дає можливості 
забезпечити належну оплату 
праці наших співробітників.

Головний художник
Є.О. Ільницький

Провідний 
технічний редактор
Т.М. Шендерович
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Рік

Поліграфічна діяльність Редакційно-видавнича діяльність

Вико-
нано
замов-
лень

Надруковано Видано

випус-
ків

журна-
лів

книг бро-
шур

моно-
графій

збірни-
ків

довід-
кових 
видань

підруч-
ників

нау ко во-
по пу ляр-
ної  лі те-
ра ту ри

1997   53   41
1998   95   50 12   5
1999 152 100 13 27
2000 163 100 31 26   2
2001 174   85 34 30   7   2
2002 181   85 34 29 25   2
2003 207 120 12 10   2
2004 255 158 21   7 12   2
2005 278 174 25 10 11   2 2
2006 239 169 30 10 11   6 3
2007 240 177 19   9   2   4 1 3
2008 256 189 20   8   1   7 1 3
2009 299 194 38 5   5   2   8 5
2010 285 209 50 3   9   3 12 1 9
2011 298 218 36 2   8   6 11 1 1

Здобутки і перші відзнакиЗдобутки і перші відзнаки

ВД «Академперіодика» стрімко 
росте. Невпинно збільшуються 
обсяги видавничої продукції, 
поліпшується якість 
поліграфічного виконання.
Далі подаємо інформацію щодо 
випуску продукції за роками.

Сьогодні Видавничий дім 
друкує 41 наукове періодичне 
видання НАН України.
Десять із них проходять

і додрукарську підготовку, 
насамперед це загальноакадемічні 
журнали.
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«Вісник Національної академії 
наук України» є провідним 
академічним щомісячним 
журналом, єдиним в Україні 
виданням загальнонаукового
і науково-координаційного 
профілю. Головний редактор 
журналу — академік Б.Є. Патон.
У редколегії «Вісника» 
представлені провідні вчені
з різних наукових напрямів.
У центрі уваги видання — 
найвагоміші розробки
та дослідження вітчизняних 
науковців, тенденції розвитку 
науки та наукова політика.

«Доповіді Національної 
академії наук України» — 
науково-теоретичний журнал 
Президії НАН України. 
Заснований у 1939 р., виходить 
щомісяця. Головний редактор — 
академік НАН України
А.Г. Наумовець. Журнал публікує 
повідомлення про оригінальні
і ніде раніше не надруковані 
дослідження в галузі математики, 
природничих і технічних наук.
У 2005 році Національна 

академія наук України 
започаткувала видання нового 
журналу «Наука та інновації» 
(головний редактор — академік
Б.Є. Патон), заснування якого 
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обумовлено потребою
на професійному рівні всебічно 
проінформувати широку 
читацьку аудиторію про роль 
науки і технологій у забезпеченні 
інноваційного розвитку нашої 
країни. Журнал приділяє основну 
увагу висвітленню питань 
інноваційної політики, 
результатів перспективних 
розробок та досліджень.
Усвідомлюючи, що повноцінний 

розвиток суспільства неможливий 
без системної популяризації 
знань, особливо у сфері науки
й освіти, Президія НАН України 
27 грудня 2005 року прийняла 
постанову № 293 «Про 
започаткування науково-
популярного журналу 
“Світогляд”». Видання журналу 
було доручено Видавничому дому 
«Академперіодика». Вже через 
півроку побачив світ перший 
номер періодичного видання,
у якому редколегія анонсувала 
висвітлення на сторінках
журналу у популярній формі 
різноманітних проблем
сучасної науки і техніки, 
здобутків світової та вітчизняної 
науки, а також проведення 
дискусій щодо глобальних 
викликів ХХІ століття.

у

ж

д



4747

Що стосується книжкових 
видань, то вони відрізняються 
широким тематичним спектром.
Це збірники вибраних праць 
академіків НАН України
В.Н. Гриднєва, В.В. Немошкаленка 
(2003 р.), двотомник «Академик 
Иван Никитович Францевич», 
двотомник «В.И. Трефилов. 
Жизнь и деятельность. 
Воспоминания. Избранные 
труды» (2005 р.). Широкого 
розголосу отримало двотомне 
видання «Чорнобиль.
1986—1987 рр.», у якому зібрані 
факсимільні копії документів
АН УРСР та сторонніх архівів,
що висвітлюють позицію
Академії наук стосовно 
будівництва АЕС на території 
України, діяльність
її структур на етапі ліквідації 
наслідків катастрофи. Великим 
здобутком книги є поіменні 
списки співробітників Академії, 
які брали участь у ліквідації 
наслідків аварії. Робота побачила 
світ у 2004—2005 рр.
За умов енергетичної кризи

в країні великий інтерес викликало 
двотомне видання «Стратегія 
енергозбереження в Україні. 
Аналітично-довідкові матеріали». 
Фундаментальне (теж двотомне) 

видання «Прогресивні матеріали
і технології» присвячено 
найактуальнішим проблемам 
сучасного матеріалознавства — 
створенню матеріалів
із попередньо заданими 
властивостями, методам
їх з’єднання та обробки (2008 р.).
Широкий інтерес викликав 

Календар визначних подій 
Національної академії наук 
України, виданий у 2008 році
з нагоди 90-річчя Академії.
У ньому представлено інформацію 
про значущі події в історії
Національної академії наук 
України, заснування
академічних установ, їхніх 
перших та чинних директорів, 
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про вагомі наукові здобутки, 
лауреатів міжнародних
та державних премій, про іменні 
премії НАН України.
Гордістю Видавничого дому 

«Академперіодика» стало 
видання в 2008 році книги 
Маргарити Шамрай
«Альдини в бібліотеках
України: Каталог».
Для книгознавців, 

культурологів, істориків зібрана
і частково навіть відтворена 
інформація про перлини 
книжкового мистецтва — книги, 
видані у венеціанській друкарні 
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вченого-гуманіста Альда Пія 
Мануція (1449—1515) —
має непересічне значення.
До 200-річчя від дня народження 
Миколи Гоголя Видавництво 
підготувало та видало три книги, 
найвагомішою з яких
є біобліографічний словник
«Н.В. Гоголь и его окружение
в Нежинский гимназии»
(автор — О.К. Супронюк).
Пишаємось ми збірником

«М.В. Келдиш та українська 
наука», виданим з нагоди
100-річного ювілею всесвітньо 
відомого вченого, і особливо 

книгою «Б.Є. Патон: 50 років
на чолі Академії», у якій відомі 
вчені діляться враженнями
про особисте спілкування
з Б.Є. Патоном, його великий 
внесок у розвиток науки і техніки.
З 2005 року за ініціативи

голови НВР НАН України 
академіка НАН України
Я.С. Яцківа відроджено видання 
науково-популярних книг.
На жаль, їхній тираж є невеликим,
тож наведемо тут коротку 
інформацію щодо видань
із науково-популярної серії
НАН України «Наука для всіх».
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2004 рік
К. Ситник, В. Галузинська
БОТАНІЧНІ ЗОШИТИ
АБО ДВАНАДЦЯТЬ ПОДОРОЖЕЙ
У СВІТ РОСЛИН
ВД «Академперіодика» здійснено друге 
видання цієї книги, яке значно 
відрізняється від попереднього 
сучасним дизайном, добрим смаком 
художника. Це було відразу відзначено 
спеціалістами.

2005 рік
С.Я. Брауде, В.М. Конторович
РАДИОВОЛНЫ
РАССКАЗЫВАЮТ О ВСЕЛЕННОЙ
Перше видання цієї книги побачило 
світ понад двадцять років тому. За цей 
час значно поповнились наші знання
про Великий Світ, що оточує нас, 
особливо завдяки дослідженням 
астрономів у діапазоні 
декаміліметрових та міліметрових 
хвиль. Друге видання вийшло 
доповненим і розширеним.

2006 рік
Ю.М. Пархоменко, Г.В. Донченко
ВІТАМІНИ В ЗДОРОВ’Ї ЛЮДИНИ
Попри невеликий тираж інформація 
про книжку швидко поширилася 
містом. Автори обрали надзвичайно 
актуальну тематику і розкрили
її напрочуд цікаво.

Г.О. Ковтун
ПРО ХІМІКІВ
Автор цієї книги — знаний у країні 
популяризатор науки, зокрема хімії. 
Його статті в журналах, газетах, 
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виступи по радіо і телебаченню завжди 
привертали увагу. В книжці зібрано 
широку панораму хімії через форму 
розповідей, нарисів та есе про 
самовідданих і захоплених творців цієї 
науки — про хіміків.

И.К. Латыш
ОТ УРАЛА ДО КАРПАТ
В автобіографічній повісті геолога 
велику увагу приділено не тільки 
життєпису автора, але й геології
та мінералогії родовищ благородних 
металів Уралу, Карпат та інших регіонів 
України. Автор прожив довге, яскраве 
життя, насичене цікавими подіями.

2007 рік
Г.О. Ковтун
ХІМІКИ ЖАРТУЮТЬ
Зібрані в книзі історії, «корисні» 
поради, жарти, дотепні висловлювання 
хіміків і про хіміків із задоволенням 
читають і перечитують усі, хто 
звернувся до цієї книги.

МІСЯЧНА ОДІССЕЯ
Колектив авторів
Збірник складається з п’яти частин, 
присвячених дослідженням Місяця, 
зокрема перспективам використання 
його природних ресурсів та будування 
на його поверхні космічних
і наукових комплексів.

2008 рік
Євген Рослицький
СЕРГІЙ ВИНОГРАДСЬКИЙ — 
ПЕРЕДОВИЙ МІКРОБІОЛОГ СВІТУ
Перша в українській літературі книга 
про першовідкривача хемосинтезу
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у великої групи ґрунтових 
мікроорганізмів і ролі останніх
у фіксації азоту атмосфери
та кругообігу речовин у природі, 
одного з основоположників загальної
та ґрунтової мікробіології та екології.

Ю.П. Зайцев

ЧОРНОМОРСЬКІ БЕРЕГИ УКРАЇНИ

У книзі висвітлено геологічне минуле 
Чорного моря, фізико-географічні
та екологічні характеристики, описано 
приморські водно-болотні угіддя 
північної ділянки Чорного моря,
її природні багатства. Видання 
ілюстровано оригінальними 
кольоровими фотографіями.

2009 рік
В.С. Кислюк

МІСЯЦЬ НА НЕБІ…

Це розповідь про сучасний стан 
вивчення Місяця: його походження, 
природу та внутрішню будову, освоєння 
його за допомогою космічних апаратів
та створення на поверхні цього 
супутника Землі населених наукових
і науково-виробничих баз.

2010 рік
І.К. Латиш, І.О. Падалка

ГЕОЛОГІЯ І МИ

У науково-популярному стилі викладено 
відомості про геологічну будову і корисні 
копалини України і світу, історію 
геологічної науки в Україні, діяльність 
людини як геологічний чинник.
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Повертаючись до ролі
В.В. Немошкаленка у становленні 
Друкарні, відзначимо,
що з присмаком гіркоти він часто 
дорікав керівництву, що Друкарня 
все ж неповноцінна, бо не друкує 
книги у твердій палітурці. Зараз 
Видавничий дім «Академперіодика» 
це успішно робить. Досить 
символічним стало те, що першою 
книгою у твердій обкладинці був 
підготовлений Інститутом 
металофізики ім. Г.В. Курдюмова
НАН України і виданий друкарнею 
Видавничого дому двотомник 
вибраних праць Володимира 
Володимировича Немошкаленка, 
на жаль, уже посмертно.
У 2009 році Видавничий дім 

«Академперіодика» вперше взяв 
участь у книжкових конкурсах
і дістав почесні нагороди. Треті 
премії на всеукраїнському конкурсі 
«Мистецтво книги України» 
отримали: книга М. Шамрай 
«Альдини в бібліотеках України: 
Каталог», монографії
О.К. Супронюк «Н.В. Гоголь
и его окружение в Нежинской 
гимназии» та «Литературная 
среда раннего Гоголя»
і монографія А.С. Литвинко 
«Микола Боголюбов
та статистична фізика в Україні». 

Дипломом другого ступеня 
відзначено книгу О.І. Мартиненко 
«Методи молекулярної 
біотехнології: лабораторний 
практикум». Це ж видання
у 2010 році на конкурсі 
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«Університетська книга — 2010» 
отримало два дипломи: за друге 
місце у номінації «За високу 
видавничу культуру» та за друге 
місце у номінації «Краще навчальне 
видання з природничих
та математичних наук».
Це були лише перші ластівки,

у наступні роки з кожним 
конкурсом, у якому Видавництво 
брало участь, зростало число 
нагород. Хотілося б відзначити 
вагомі перемоги наших книжок
у Міжнародному конкурсі
на кращий науково-видавничий 
проект «Научная книга»,
який щороку проходить
під егідою Міжнародної асоціації 
академій наук (МААН). У 2010 році 
ВД «Академперіодика» одержав 
диплом лауреата в номінації 
«Суспільні науки» за підготовку
і випуск згаданих книг
О.К. Супронюк, а 2011 року 
Видавництво дістало вже два 
дипломи: за книгу «М.В. Келдиш 
та українська наука. До 100-річчя
з дня народження вченого» 
(номінація «Співдружність»)
і видання «Девонські конодонти
південно-західної окраїни 
Східноєвропейської платформи» 
(автор — Д.М. Дригант, номінація 
«Природничі науки»).

2012 року ВД «Академперіодика» 
одержав головну нагороду цього 
конкурсу — «Гран-прі» за видання 
«Б.Є. Патон: 50 років на чолі 
Академії». А у номінації 
«Природничі науки» лауреатом
з нагородженням дипломом 
визнано роботу О.О. Протасова 
«Жизнь в гидросфере. Очерки по 
общей гидробиологии».
За сімнадцять років плідної 

роботи ВД «Академперіодика» 
став знаним брендом. До нас 
звертаються за консультаціями, 
запрошують до співпраці. Зростає 
кількість замовних робіт, у т. ч.
від установ і науковців Академії.
З нагоди десятиріччя від дня 

випуску першого журналу Президія 
НАН України привітала колектив 
Видавничого дому та відзначила 
деяких його членів. Директор
Л.Ф. Куртенок був нагороджений 
відзнакою НАН України
«За професійні здобутки». 
Почесними грамотами
НАН України були відзначені 
О.П. Суховатіцина, І.С. Семеренко, 
Л.В. Кульчиківська, Г.М. Гавричкова.
Усі ці почесні відзнаки та 

нагороди — показник зростання
у професіоналізмі нашого 
колективу, а також гарний стимул 
для подальшого удосконалення.
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Замість епілогуЗамість епілогу

Наостанок хочеться поділитися 
міркуваннями щодо завдань, які 
стоять зараз перед Видавничим 
домом «Академперіодика».

Cьогоднішній день нашого 
розвитку до болю нагадує період 
народження Друкарні. Недарма 
кажуть, що історія розвивається 
по спіралі. Ніби ми пройшли 
один виток, адже  постали
ті самі проблеми, що і на початку 
нашого шляху.
По-перше, знову стоїть проблема 

приміщення. Подальший розвиток 
Видавничого дому стримується 
браком виробничих площ. 
Упродовж останніх кількох років 
тривали пошуки вільного 
приміщення. Були різні варіанти, 
які з тих чи інших причин 
виявилися непридатними для нас. 
Нарешті вибір зупинився
на приміщенні, що знаходиться 
на території Інституту технічної 
теплофізики НАН України

по вул. Булаховського, 2. 
Подолавши шалений спротив 
керівництва Інституту, Видавничий 
дім став спочатку співвласником 
частини корпусу № 5 (чотирьох 
поверхів з шести), а пізніше — 
власником усього корпусу: Бюро 
Президії НАН України 
постановою від 14.07.2010 № 243 
«Про передачу приміщень» 
передало у повному складі 
будівлю по вул. Булаховського, 2 
(корпус № 5) на баланс ВД 
«Академперіодика». Тепер наше 
завдання: виконати його 
капітальний ремонт, пристосувати 
частину приміщень
до поліграфічного виробництва, 
іншу частину — для потреб 
видавництва. Не завадило б уже 
зараз вирішити питання 
опалення приміщення, адже
в експлуатації великого корпусу 
найбільш затратною частиною
є його обігрів. Хотілось би 
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віднайти новітні технології, однак 
поки що більшість з них
є дорожчими за існуючі. Оскільки 
приміщення ми вже обладнали 
новими радіаторами, то найбільш 
доцільним є встановлення 
автономної котельні.
По-друге, корейські офсетні 

машини Toko/Doosan уже давно 
відпрацювали свій ресурс
і потребують заміни. Запасних 
частин для них знайти 
неможливо. Лише дбайливе 
ставлення до техніки наших 
працівниць ще дозволяє
їх експлуатувати. Тому розширення 
парку офсетних машин слід 
починати з однофарбових
і продовжити чотирифарбовою.
Уже і не спеціалісти бачать,

як стрімко увійшов кольоровий 
друк до наукових видань. І зовсім 
не для того, щоб прикрашати
їх. Це веління часу, адже деякі 
аспекти наукових досліджень 
взагалі не можуть бути представлені 
інакше, як у кольорі. Видавничий 
дім виконує такий друк (обкладинки, 
вклейки, рідше — друк усього 
блоку) на двофарбовій офсетній 
машині Adast Dominant. Але ж 
для цього потрібний подвійний 
прогон кожного аркуша паперу. 
Придбання чотирифарбової 

офсетної машини (хай і третього 
формату) — це здешевлення 
наших видань та економія часу, 
що йде на їхнє виготовлення.
А двофарбову офсетну машину 
можна перелаштувати
на високоякісний двосторонній 
друк в одну фарбу.
Технологія безшвейного 

кріплення блоків беззаперечно 
підходить для журналів. Зате 
більшість авторів монографій 
хочуть бачити свою книгу лише
у твердій обкладинці. Поки що
ця технологія залишається
для нас дуже затратною в часі. 
Покращити ситуацію зможе 
придбання пристосувань
для деяких операцій. І зовсім
не зайвою буде також купівля
в майбутньому офсетної машини 
другого формату.
Відпрацювали своє і два з трьох 

різографів. Оскільки цей вид 
друку потребує менших фінансових 
затрат, то відмовлятись від нього 
поки що зарано. Зате повним 
атавізмом виглядає друк на 
різографі з паперових оригіналів. 
Це вже наше завдання: перейти на 
цифровий друк, використовуючи 
електронні оригінал-макети.
Виконання капітального 

ремонту та придбання нової 
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техніки потребує значних
витрат. Частину коштів
ми можемо заробити самі, 
розширивши обсяги 
поліграфічних послуг. Неважко 
впевнитись у тому, що в останні 
роки вони майже не зростали, 
якщо порахувати їх у аркушах-
відбитках. Що важливо, так це те, 
що реально обсяг послуг можна 
збільшити за наявних площ
та поліграфічної техніки.
На поверхні лежить і вирішення 
питання, за рахунок яких 
замовлень можна розширити 
виробництво. Для цього треба 
централізовано передати 
тиражування частини видань,
що готуються до друку 
Видавництвом «Наукова думка», 
до Видавничого дому 
«Академперіодика». «Наукова 
думка» від цього ніяк не 
постраждає, оскільки тиражування 
видань і так виконується 
комерційними структурами.
Але підготувати таку операцію 
важливо вже цього року.
По-третє, гостро стоїть проблема 

кадрів вищої кваліфікації.
Для поліграфії це технологи, 
механіки, а для видавництва — 
редактори. Шукати останніх 
зовсім не обов’язково серед 

випускників поліграфічних 
факультетів. Доцільніше віднайти 
їх серед грамотних науковців 
природничого профілю. Потрібні 
також для розширення 
виробництва і кадри середньої 
ланки: друкарі і брошурувальники.
Виcловлю ще деякі міркування 

стосовно тактики розвитку 
Видавничого дому 
«Академперіодика». Як свідчить 
практика, більшість інститутів-
засновників наукових журналів 
бажають мати в редакціях своїх 
періодичних видань як 
редакторів, так і верстальників. 
Причому, навіть інститути,
що видають два чи більше 
журналів, мають у кожній 
редакції окремого верстальника. 
У той же час один верстальник
у ВД «Академперіодика», 
володіючи сучасними видавничими 
програмами, верстає
щомісяця два—три періодичних 
видання. І робить
це набагато краще, ніж його 
інститутський колега в офісній 
програмі Word. Очевидні 
переваги цього давно зрозуміли 
головні редактори журналів 
«Космічна наука і технологія», 
«Філософська думка», 
«Українська мова». Донести
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її до всіх видавців — ось завдання 
як Видавничого дому, так
і Науково-видавничої ради
НАН України. Питання не зовсім 
очевидне, але в такий спосіб 
Видавничий дім може реально 
зменшити витрати інститутів
на випуск періодичних видань.
Що стосується стратегії 

розвитку Видавничого дому
як загальноакадемічної 
поліграфічної бази, то міркування, 
викладені на початку цього 
розділу в частині нової техніки, 
потребують більш поглибленого 

аналізу. «Академперіодиці» також 
вже сьогодні слід почати 
працювати над тим, щоб ринок 
наукових електронних видань 
залишився за нею, а не був 
перехоплений приватними 
видавцями, оскільки повернути їх 
собі буде дуже непросто.
Хочеться вірити, що всі вказані 

проблеми будуть успішно 
вирішені нашим колективом.
І наступний виток розвитку 
Видавничого дому 
«Академперіодика» буде
не менш вдалим за попередній.
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Народження традиції 
святкування нашого 
професійного свята. 
Гідропарк, 7 травня 
1999 року.

День працівників видавництв, поліграфії i книгорозповсюдження встановлено в Україні Указом Прези-
дента України від 25.05.1999 р. Ми ж почали відзначати своє професійне свято до його встановлення, спи-
раючись на радянський День преси (5 травня). У подальшому ми дотримувалися встановленого терміну 
його відзначення — остання субота травня

Традиція мандрувати 
Україною народилася 
7 жовтня 2000 року. 
Умань, Національний 
дендропарк 
«Софіївка»



Представники 
кращої половини 

колективу
на святкуванні 

професійного свята. 
Травень 2001 року

Маленький
ювілей — 5-річчя
від дня випуску 

першого журналу.
24 січня 2002 року



Десант 
Видавничого дому

в Гідропарку. 
Травень 2002 року

Відзначення нашого 
професійного свята
у травні 2003 року

Керівництво 
розслабилось

Наші
«берізки»



Наша міліція 
нас береже

Мушкетери Видавничого 
дому дають клятву

Один із кращих 
виготовлювачів шашликів
О. Губенок за роботою



Академік НАН 
України Я.С. Яцків 

вітає колектив 
Видавничого дому
з 10-річчям від дня 
випуску першого 

журналу.
Січень 2007 року

Фото на згадку
про ювілей



Ще одна традиція — 
тепло вітати ювілярів.
70 років Л.Ф. Куртенку.
10 серпня 2008 року



На святкуванні 
Нового 2009 року

Ансамбль 
російської пісні 
«Милашки»
(О.І. Сівова,
Н.І. Сафончик, 
О.П. Суховатіцина)

Циганський ансамбль (Л.М. Паламарчук, Л.П. Смірнова, Л.В. Кульчиківська, Г.В. Кущ)



Танок живота
у виконанні
В.Г. Веденської

Ведучі
програми —
Дід Мороз
(Д.О. Готфрід)
та Снігуронька
(О.А. Лук’янчук)

Художнє
слово
Т.М. Яцків



На екскурсії в Ніжині.
Біля пам’ятника Миколі Гоголю.
27 травня 2009 року

Дотик до вічного, І.С. Семеренко

О.Г. Вакаренко отримує
першу нагороду — диплом конкурсу 

«Мистецтво книги України».
Травень 2009 року



Зустрічаємо
Новий 2010 рік

Снігуронька (Д.О. Готфрід) та Дід Мороз
(О.А. Лук’янчук) роздають новорічні 
подарунки (2011 рік)



«Чоловічий» канкан на святкуванні 8 березня 2011 року

23 лютого 2011 року
всі чоловіки

Видавничого дому
отримали нові

військові звання.
Погони

ст. прапорщика
видавничо-

поліграфічних військ
з рук З.А. Болкотун

отримує В.Є. Гордецький



Колективне фото біля Видавничого дому

У березні 2011 року 
народилася
ще одна традиція: 
чоловіки готують 
жінкам на свято 
млинці з ікрою 



Екскурсія до Батурина. 27 травня 2011 року



Квіти, квіти, квіти... на ювілеї
О.Г. Вакаренко.

5 грудня 2011 року



8 березня
2012 року

березневі коти 
заспівали пісню,

яка дуже 
сподобалася 

кішечкам



Новий 2012 рік зустрічали переважно танцями: запальну 
сальсу виконали О.А. Лук’янчук та С.В. Кубарєв (вгорі), 
вальс зтанцювали О.Ю. Романченко та Д.О. Готфрід 
(праворуч), канкан виконували усім колективом (внизу)



Під час екскурсії до музеїв м. Переяслав-Хмельницького. 25 травня 2012 року



Дерево життя



Дружній колектив ВД «Академперіодика» святкує 15-річчя (2010 рік).
Попереду — нові ювілеї...
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