ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «АКАДЕМПЕРІОДИКА»
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ПРОГРАМА
VII Науковопрактичної
конференції

Наукова
періодика:
традиції
та інновації

14 червня 2017 року
КИЇВ

Регламент роботи:
Реєстрація учасників з 9.00 до 10.00
Відкриття конференції о 10.00
Наукові доповіді та обговорення з 10.00 до 12.30
Перерва на каву з 12.30 до 13.00
Майстеркласи з 13.00 до 14.30
Наукові доповіді та обговорення 14.30 до 17.00
Урочисте закриття конференції 17.00
Доповідь 10—15 хвилин
Виступ під час дискусії — до 3 хвилин
Місце проведення:
Головна астрономічна обсерваторія НАН України
А др е са: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 27
Оргкомітет конференції:
академік НАН України Я.С. ЯЦКІВ — співголова
О.Г. ВАКАРЕНКО — співголова
З.А. БОЛКОТУН — секретар
Ю.В. ДІДЕНКО
О.І. МАЛЕТІНА
А.І. РАДЧЕНКО
Ко н такти: т. 2347554, email: bolkotun@nas.gov.ua

Засідання
10.00—12.30
Відкриття конфренції
Яцків Ярослав Степанович, академік НАН України,
голова Науково'видавничої ради НАН України
Українська академічна періодика: стан та перспективи
Вакаренко Олена Геннадіївна, канд. біол. наук, дирек'
тор Видавничого дому «Академперіодика» НАН України
Формування видавничої стратегії як необхідна умова
просування наукового журналу у сучасному інфор
маційному просторі
Лень Євген Георгійович, д'р фіз.'мат. наук, професор,
пров. наук. співроб. Інституту металофізики ім. Г.В. Кур'
дюмова НАН України, відповідальний секретар редколегії
журналу «Металлофизика и новейшие технологии»
Проблеми українського наукового видання та шляхи
їх подолання
Діденко Юлія Володимирівна, канд. геол. наук, учений
секретар Науково'видавничої ради НАН України
Перспективи входження академічних наукових ви
дань до наукометричних баз даних
Тихонкова Ірина Олександрівна, канд. біол. наук, старш.
наук. співроб. Інституту молекулярної біології і генетики
НАН України, керівник редакції журналу «Biopolymers
and Cell», фахівець з наукометричних ресурсів та навчан'
ня Clarivate Analytics

Чому моє видання не індексується у Web of Science?
На що звернути увагу, як оцінити шанси?
Вернослов Тетяна Олександрівна, менеджер із зовнішньо'
економічних зв’язків ГО «Всеукраїнська Ліга авторів»
Домот Наталія Володимирівна, провідний економіст ГО
«Всеукраїнська Ліга авторів»
Дотримання норм авторського права при виданні
наукових праць у вітчизняних та зарубіжних наукових
виданнях
Капіца Юрій Михайлович, канд. юрид. наук, директор
Центру досліджень інтелектуальної власності та
трансферу технологій НАН України
Махновський Дмитро Станіславович, старш. наук. спів'
роб. Центру досліджень інтелектуальної власності та
трансферу технологій НАН України
Проблемні питання укладання договорів між праців
никами та науковими установами та видавництвами
щодо видання наукових журналів і монографій

Перерва на каву
12.30—13.00
Майстер4класи
13.00—14.30
Данілова Анна Дмитрівна, провідний інженер Видавничо'
го дому «Академперіодика» НАН України
Користування додатковими сервісами Бази даних
CrossRef: CrossRef Reference Linking; CrossRef Plagiarism
Check; CrossRef Publication Record; CrossRef Funding Data

Вакаренко Олена Володимирівна, аспірант Інституту
ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
Шендерович Тетяна Михайлівна, провідний технічний ре'
дактор Видавничого дому «Академперіодика» НАН України
Технічні правила верстки наукового журналу
Радченко Анна Ігорівна, канд. геол. наук, заступник ди'
ректора з питань наукової та видавничої діяльності Ви'
давничого дому «Академперіодика» НАН України
Використання стандарту «Бібліографічне посилання.
Загальні положення та правила складання» (ДСТУ
8302:2015) у наукових журналах

Засідання
14.30—17.00
Шахбазян Карина Суренівна, канд. юрид. наук, учений
секретар Центру досліджень інтелектуальної влас'
ності та трансферу технологій НАН України
Застосування у наукових публікаціях цитат з опубліко
ваних творів, права на які належать іншим авторам
Крючин Андрій Андрійович, д'р техн. наук, професор,
член'кор. НАН України, заступник директора Інститу'
ту проблем реєстрації інформації НАН України
Мініна Наталія Микитівна, наук. співроб. Інституту
проблем реєстрації інформації НАН України, відповідаль'
ний секретар Українського реферативного журналу
«Джерело»
Овсієнко Людмила Миколаївна, пров. інженер Інсти'
туту проблем реєстрації інформації НАН України
Аналіз публікаційної активності в галузі технічних наук

Інформаційні повідомлення
Вислобоков Кирило Асенович, канд. іст. наук, директор
Компанії «Архівні інформаційні системи»
Перспективи створення повнотекстового електрон
ного архіву української історичної періодики (техно
логічні аспекти)
Радченко Анна Ігорівна, канд. геол. наук, заступник ди'
ректора з питань наукової та видавничої діяльності Ви'
давничого дому «Академперіодика» НАН України
Оновлення вимог до наукових фахових видань України
як крок до наукометричних баз
Каніщева Вікторія Миколаївна, мол. наук. співроб. Ви'
давничого дому «Академперіодика» НАН України
Про використання традиційних ідентифікаторів нау
кових видань
Діденко Юлія Володимирівна, канд. геол. наук, учений
секретар Науково'видавничої ради НАН України
Краще книжкове видання НАН України: підсумки
конкурсу та методичні питання

Ухвалення резолюції конференції 16.20
Урочисте закриття конференції 17.00

Стендові доповіді
Касянчук Валерія Олександрівна, аспірантка Видавни'
чо'поліграфічного інституту Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інсти'
тут ім. І. Сікорського»
Інструкція для авторів у міжнародних наукових
журналах
Яцків Тетяна Михайлівна, директор Передплатного агент'
ства «Укрінформнаука»
Критерії оцінки наукового журналу. Цифровий іден
тифікатор DOI як критерій оцінки наукового журналу
У рамках конференції розгорнуто інформаційну вис
тавку «Періодичні видання НАН України»

