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Передмова

П’ятнадцятий щорічний анотований каталог книжкових видань Національної
академії наук України традиційно сформований на підставі річних звітів наукових установ
НАН України та контрольних примірників видань, що їх подають до Науково-видавничої
ради НАН України академічні установи. До каталогу включено бібліографічні описи
книжкових видань, випущених протягом 2019 року, — наукових монографій, неперіодичних
збірників наукових праць, словникових, довідкових, енциклопедичних, науково-популяр
них, навчальних видань.
У каталозі представлено 938 бібліографічних описів, супроводжуваних анотаціями
мовою оригіналу (найчастіше — українською, російською або англійською) та у перекладі
відповідно на українську або англійську (російську) мови.
Описи згруповано у 29 тематичних розділи. Найбільшими розділами каталогу є
«Історія» (113 назв видань), «Економіка» (88) та «Біологія» (55). Решта розділів містять від
чотирьох («Гірнича справа» ) до 47 («Інформатика») описів.
Наприкінці каталогу вміщено допоміжні покажчики: перший — установ
Національної академії наук України, видання яких наявні в каталозі, із зазначенням
порядкових номерів цих книжкових видань; другий — установ, які не належать до структури
Національної академії наук України, але беруть участь у підготовці та випуску друкованих
праць спільно з академічними установами.
Електронна версія анотованого каталогу за 2019 рік, як і попередніх каталогів
2004—2018 років, представлена на вебресурсі Науково-видавничої ради НАН України за
адресою:
http://www.nas.gov.ua/publications/Pages/default.aspx.
На цьому ж порталі триває поточне наповнення анотованого каталогу книжкових
видань НАН України за 2020 рік на підставі подання установами до Науково-видавничої
ради НАН України обов’язкових контрольних примірників видань.
Роботу виконано групою науково-методичного забезпечення видавничої діяль
ності НАН України в межах наукових досліджень Видавничого дому «Академперіодика»
НАН України.

Preface

The fifteenth annual annotated catalog of book publications of the National Academy
of Sciences of Ukraine has traditionally been formed on the basis of annual reports of scientific
institutions of the NAS of Ukraine and control copies of publications submitted to the ScientificPublishing Council of the NAS of Ukraine academic institutions. The catalog includes bibliographic
descriptions of books published during 2019 — scientific monographs, non-periodical collections of
scientific works, vocabulary, reference, encyclopaedic, popular science, educational publications.
The catalog contains 938 bibliographic descriptions accompanied by annotations in the
original language (most often — in Ukrainian, Russian or English) and translated into Ukrainian or
Russian (English) respectively.
Descriptions are grouped into 29 thematic sections. The largest sections of the catalog are
«History» (113 titles), «Economics» (88) and «Biology» (55). The remaining sections contain from
four («Mining engineering») to 47 («Informatics») descriptions.
At the end of the catalog there are auxiliary indexes: the first one is of the institutions of
the National Academy of Sciences of Ukraine, whose publications are represented in the catalog,
with the indication of the serial numbers of these book publications; the second one is of institutions
that do not belong to the structure of the National Academy of Sciences of Ukraine, but which
are involved in the preparation and publication of printed works in conjunction with the academic
institutions.
The electronic version of the annotated catalog for 2019, as well as the previous catalogs for
2004—2018, is presented at the website of the Scientific-Publishing Council of the NAS of Ukraine at:
http://www.nas.gov.ua/publications/Pages/default.aspx.
The same portal is currently filling in the annotated catalog of book publications of the
NAS of Ukraine for 2020 on the basis of the submission of mandatory control copies of publications
by the institutions to the Scientific-Publishing Council of the NAS of Ukraine.
The work was carried out by the group of scientific and methodological support of the
publishing activity of the NAS of Ukraine within the framework of scientific research of the
Publishing House «Akademperiodyka» of the NAS of Ukraine.
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