25—27 травня 2017 р. у м. Одеса відбулася ІІ Всеукраїнська науково-практична
конференція "Сучасні видавництва вищих навчальних закладів" (присвячена 100-річчю
Книжкової палати України). Захід було організовано Одеським національним університетом
імені І. І. Мечникова, Книжковою палатою України під патронатом Міністерства освіти і науки
України та за спонсорської підтримки компанії Konica Minolta Ukraine, провідного постачальника
продуктів, комплексних послуг та рішень, зокрема, цифрового друку. Konica Minolta,
корпоративний слоган якої — "Giving Shape to Ideas", є інноваційною корпорацією,
представленою в 41 країні світу.
Мета конференції — підвищення культури підготовки до випуску наукових і навчальних
видань вищих навчальних закладів України, створення умов для обміну практичним досвідом,
організація співробітництва, сприяння встановленню ділових контактів між учасниками
вітчизняного наукового та навчального простору.
У заході взяли участь студенти, науковці, редакційно-видавничі відділи вищих та середніх
навчальних закладів України, а саме: ДННУ "Академія фінансового управління" (Київ),
Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу, Донбаської державної
машинобудівної академії (Краматорськ), Інституту журналістики Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, Київського національного торговельно-економічного
університету,

Миколаївського

національного

університету

імені В. О. Сухомлинського,

Національної академії державного управління при Президентові України (Київ), Національного
гірничого університету (Дніпро), Національного технічного

університету України "Київський

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Львівського національного університету імені
Івана

Франка,

національного

Одеської

державної

університету

імені

І.

академії
І.

будівництва

Мечникова,

та

архітектури,

Полтавського

обласного

Одеського
інституту

післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський
університет економіки і торгівлі", Української академії друкарства (Львів), ДВНЗ "Університет
банківської

справи"

(Київ),

Харківського

національного

університету

внутрішніх

справ,

Херсонської державної морської академії, а також ТОВ "ВМВ" (Одеса) та ін.
З привітальним словом перед учасниками конференції

виступив проректор Одеського

національного університету імені І. І. Мечникова, доктор біологічних наук, професор
В. О. Іваниця.

Доповіді,

що прозвучали в

рамках програми заходу,

були присвячені

100-річчю Книжкової палати України та її ролі в розбудові видавничої справи в Україні
(Г. М. Плиса "До 100-річчя Книжкової палати України: віхи історії", І. О. Погореловська
"Книжкова палата України: сьогодення та перспективи розвитку"),

актуальним питанням щодо підготовки кадрів за різними аспектами спеціальності "Теорія та
історія видавничої справи та редагування", авторського права та інтелектуальної власності,
стану та перспектив випуску електронних підручників і навчальних посібників, а також
проблемам якісної підготовки наукових видань та їхньої реєстрації в різних наукометричних
системах, ідентифікації наукових і навчальних видань у Міжнародних системах стандартної
нумерації, оформлення вихідних відомостей у наукових і навчальних виданнях та іншим
питанням.
На конференції представник Konica Minolta Ukraine Є. Шиляєв продемонстрував
обладнання для продуктивного друку Accurio Press C2060 та bizhub PRO 110.

Під час заходу відбувся конкурс навчальних і наукових видань вищих навчальних закладів,
метою якого було визначення видань із найкращим оформленням вихідних відомостей
(відповідно до вимог національних стандартів). Для участі в конкурсі учасники подали з кожної
номінації по одному примірнику видання, випущеного упродовж 2015—2017 рр. Загалом було
представлено 37 видань.

До складу конкурсної комісії увійшли представники Книжкової палати України —
зав. відділу державної стандартизації, заслужений працівник культури Г. М. Плиса (голова
комісії), зав. відділу Міжнародної системи стандартної нумерації книг (ISBN), магістр
інтелектуальної власності І. О. Погореловська та представники Одеського національного
університету імені І. І. Мечникова — директор наукової бібліотеки М. О. Подрезова, заступник
начальника з навчальної частини Л. В. Нікола, фахівець 1-ї категорії наукової частини
О. І. Карлічук.

За підсумками роботи конкурсної комісії:
— у номінації "Краще оформлення вихідних відомостей підручника відповідно до положень
нормативних документів" переможцями стали Львівський національний університет імені Івана
Франка — "Лінгвістика тексту" (Ф. Бацевич, І. Кочан) та Донбаська державна машинобудівна
академія — "Технологія і обладнання ювелірного лиття" (М. М. Федоров, А. М. Фесенко);
—

у

номінації "Краще

(навчально-методичного

оформлення

посібника)

вихідних відомостей

відповідно

до

положень

навчального посібника

нормативних

документів"

переможцем стала Донбаська державна машинобудівна академія — навчально-методичний
посібник "Методика навчання основ здоров'я" (Ю. О. Долинний), а також Одеський національний
університет імені І. І. Мечникова — навчально-методичний посібник "Економічна теорія"
(С. О. Нікола);
— у номінації "Краще оформлення вихідних відомостей монографії відповідно до
положень

нормативних

документів"

переможцем

став

Полтавський

обласний

інститут

післядипломної та педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського — "Управління адаптивнопедагогічним проектуванням регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних
працівників" (Білик Н. І., видавець: ТОВ "АСМІ");

— у номінації "Краще оформлення вихідних відомостей словника відповідно до положень
нормативних документів" переможцем став Полтавський університет економіки і торгівлі —
"Англо-українсько-російський словник із менеджменту й економіки праці".
За рішенням конкурсної комісії головний приз було присуджено Полтавському обласному
інституту

післядипломної

та

педагогічної

освіти

ім. М. В. Остроградського.

Директор

департаменту прямого продажу в регіональних відділеннях Konica Minolta Ukraine С. Нізік
вручив переможцю — професору кафедри педагогічної майстерності Н. І. Білик головний
приз — лазерний багатофункціональний пристрій bizhab-215 (принтер/копір/сканер).

У рамках культурної програми учасники конференції побували на цікавій екскурсії Одесою
та прем'єрі балету "Спляча красуня" в театрі опери та балету, квитки на який було презентовано
Konica Minolta Ukraine.

Доповіді учасників буде опубліковано в матеріалах конференції.

Книжкова палата України висловлює вдячність Одеському національному університету
імені І. І. Мечникова, компанії Konica Minolta Ukraine та всім учасникам конференції за плідну
співпрацю.

