
Науково-практичний семінар 

"Культура наукових видань" 
м. Київ, 28 лютого (середа) 2018 р. 

Організатори семінару 
Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова" 

Громадська організація Асоціація "Інформатіо-Консорціум" 

Для участі в семінарі запрошуються редакційно-видавничі відділи наукових установ НАН України, 
національних галузевих академій наук, вищих навчальних закладів,  

видавництва (видавничі організації), що випускають наукову літературу 

Місце проведення: 
м. Київ, Книжкова палата України, просп. Юрія Гагаріна, 27, 3-й поверх, актова зала 

ПРОГРАМА  
9.30—10.00 — реєстрація учасників 

10.00 — вступне слово Сенченка Миколи Івановича,  директора Книжкової палати України, 
д-ра техн. наук, професора 

Час 
Назва доповіді Доповідачі 

1. 10.15 — 11.15 
Культура монографій: 
від практики до канону 

Прихода Ярослава, доцент кафедри 
видавничої справи та редагування Інституту 

журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, 
канд. філологічних наук  

Радченко Анна, заст. директора  
з питань наукової та видавничої діяльності 

ВД "Академперіодика"  НАН України,  
канд. геологічних наук 

2. 11.15 — 12.00 
Бізнес-моделі  

випуску монографій  
у відкритому доступі 

Женченко Марина, доцент кафедри 
видавничої справи та редагування Інституту 

журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, 
канд. наук із соціальних комунікацій 

12.00 — 12.30 Перерва на каву / чай 

3. 
12.30 — 13.30 Оформлення 

вихідних відомостей 
у наукових виданнях: 

 практичний аспект 

Плиса Галина, 
зав. відділу державної 

стандартизації Книжкової палати 
України, заслужений працівник 

культури України

4. 
13.30 — 14.30 Ідентифікація наукових видань 

у системах ISBN /ISSN/ DOI:  
сучасний підхід 

Погореловська Ірина, 
зав. відділу Міжнародної системи 
стандартної нумерації книг (ISBN) 

Книжкової палати України, 
магістр інтелектуальної власності 

Оплата участі в семінарі здійснюється  у безготівковій формі  
на підставі договору / рахунку/ акту  і становить 350,00 грн (без ПДВ) 

Зареєструватись для участі в семінарі можна до 26.02.2018, надіславши заявку на isbn@ukrbook.net. 
Довідки за  тел.: (044) 296-32-36 (відділ ISBN). 

mailto:isbn@ukrbook.net


ЗАЯВКА 
для участі в науково-практичному семінарі 

"Культура наукових видань"  
(28.02.2018, середа) 

 
 

 
Прізвище, ім'я,  
по батькові учасника 

 
 
 
 

 
Наукова установа/ВНЗ 
/видавництво (видавнича 
організація), що здійснює 
випуск наукової 
літератури 
 

 
 

 
ПІБ видавця (ФОП) 
 

 

 
Посада 

 
 
 

 
Місцезнаходження 
видавця 
 

 

 
Контактний телефон 

 
 
 

 
E-mail 

 
 
 

 
 


