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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ 
 
 

ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕЛІКУ НОРМАТИВНИХ ВИДАНЬ ТА СЛОВНИКІВ 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ, ЯКІ РЕКОМЕНДУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ  

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ТА ВИДАННІ КОЛЕКТИВНИХ, ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПРАЦЬ, 
НАУКОВИХ ЗБІРНИКІВ ТА ПЕРІОДИКИ НАН УКРАЇНИ*  

 
Українська літературна мова сьогодні має достатньо формовану стильову диференціацію, 

перевірену багаторічною практикою стійку правописну, лексичну та термінологічну норми. 
Прагнучи підтримувати високий рівень культури наукового мовлення в Україні, Президія НАН 
України рекомендує при підготовці та виданні колективних, індивідуальних праць, наукових 
збірників та періодики установами НАН України неухильно дотримуватися вимог чинного 
«Українського правопису», нормативних тлумачних та термінологічних словників, а також 
спиратися на досягнення українського наукового мовлення, реалізованого у кращих зразках наукових 
текстів відомих учених.  
 

Перелік нормативних видань та словників української мови 
 
Український правопис. - К.: Наукова думка (видання 1993 р. і пізніші). 
Український орфографічний словник. − К.: Наукова думка, 2009. 
Українсько-російський словник наукової термінології. − Київ-Ірпінь: Перун., 2004. 
Російсько-український словник наукової термінології: Математика. Фізика. Техніка. Науки про 
Землю та Космос. − К.: Наукова думка, 1998.  
Словник української мови: У 20-ти томах. − Т. 1. − К.: Наукова думка, 2010 
Словник української мови: У 20-ти томах. − Т. 2. − К.: Наукова думка, 2012 
Словник української мови: У 20-ти томах. − Т. 3. − К.: Наукова думка, 2012 
Словник української мови: В 11-ти томах. − Т. 1−11. − К.: Наукова думка, 1970−1980. 
Словник української мови / Відп. ред. В.В.Жайворонок. − К.: ВЦ «Просвіта», 2012. 
Словник синонімів української мови : У 2 томах. − К.: Наукова думка, 1999−2000 (або 2001). 
Російсько-український словник / Відп. ред. В.В.Жайворонок. − К.: Абрис, 2003. 
Українсько-російський і російсько-український словник: Сфера ділового і професійного 
спілкування / Укл. В.М.Бріцин, О.О.Тараненко. − К.: Вища школа, 2011. 
Російсько-український словник з радіотехніки, радіоелектроніки та радіофізики / Укл. 
В.С.Калашник та ін. − К.: Наукова думка, 2006. 
Російсько-українсько-англійський словник з механіки / Укл. В.М.Бастун, Я.М.Григоренко, 
В.А.Широков. − К.: Наукова думка, 2008. 
Українсько-англійський науково-технічний словник / Укл. М.П.Саврук. − К.: Наукова думка, 2008. 
Інтегрована лексикографічна система «Словники України» (у вільному доступі на сайті 
Українського лінгвістичного порталу http://www.ulif.org.ua ). 
Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з енергетики / За ред. А.А.Рудніка. − 
Харків, 1999. 
Словник термінів інформаційних систем і технологій / Укл.: В.Д.Дербенцев, Д.Є.Семенов, О.Д. 
Шарапов. − К., 2008. 
Російсько-український словник: у 4-х т. / Укл.: І.С. Гнатюк, СІ. Головащук, В.В. Жайворонок, 
І.О. Анніна, В.Л. Іващенко, І.А. Самойлова та ін. − К.: Знання, 2011−2012. − Т. 1−2. 
Вакуленко М.О., Вакуленко О.В. Тлумачний словник із фізики. − К.: Видавничо-поліграфічний 
центр «Київський університет», 2008. − 767 с. 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Сообщаем Вам, что Научная электронная библиотека (elibrary, Россия) приступила к 

размещению непериодических изданий (монографий, справочников и словарей, учебников и 
учебных пособий, сборников статей), трудов конференций, авторефератов, диссертаций и 
патентов. 

 
Заключить договор и размещать книги могут либо организации, которые являются 

правообладателями изданий, либо авторы этих изданий (автор должен быть зарегистрирован 
в системе SCIENCE INDEX в качестве автора), которые не передавали права на электронные 
версии своих книг. В случае заключения договора от юридического лица необходимо 
уточнить у руководства организации, имеют ли организации права на электронные версии 
размещаемых книг. 

 
НЭБ принимает для размещения на сайте книги, изданные в официальных 

издательствах (издающих организациях) и прошедшие научное рецензирование. Это 
обязательное требование для всех правообладателей – юридических или физических лиц! 
НЭБ оставляет за собой право отказать в размещении книг, если их содержание нарушает 
законодательство РФ или не отвечает требованиям библиотеки. 

 
Авторы могут разместить свои диссертации и авторефераты диссертаций, только если 

они были защищены в диссертационных советах. 
 
Для размещения изданий нужно заключить договор. Обращаем Ваше внимание на то, 

что договор заключается только в автоматизированной системе на сайте НЭБ. 
Для заключения договора Вам нужно зайти на сайт http://elibrary.ru  как 

авторизированному пользователю (ввести свой логин и пароль, а если Вы еще не 
зарегистрированы в Библиотеке как физическое лицо, то сначала необходимо 
зарегистрироваться) и далее скопировать и вставить в окно браузера эту ссылку: 
http://elibrary.ru/projects/contracts/publisher/messages/messages.asp (в дальнейшем эта ссылка 
будет размещена в разделе сайта «Для издателей»). Инструкция по работе с системой 
находится там же. Перед началом работы необходимо ознакомиться с ней.  

Система предложит Вам заполнить необходимые поля, по результатам заполнения 
которых будет сформирован файл договора. С текстом договора можно ознакомиться там же.  

 
Для размещения книг Вам необходимо будет присылать их в формате xml или 

заполнить специальную форму на сайте http://elibrary.ru .  
Вариант размещения каждого издания определяет автор. Возможны два варианта 

размещения: 
− в виде метаданных  − название, сведения об авторах, аннотация, ключевые слова, 

библиографический список литературы и т.д. Полные тексты при этом варианте размещения 
не предоставляются; 

− с полными текстами – метаданные + полный текст публикации. 
Доступ к полным текстам может быть свободный (тексты публикации доступны всем 

зарегистрированным пользователям Библиотеки) или платный (текст публикации доступен 
только тем пользователям, которые оплатили доступ). 

 
Обращаем внимание, что заключение договора на размещение непериодических 

изданий − это бесплатная услуга. 
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ПЕРЕДПЛАТА НА ЖУРНАЛ "ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА" 

 
 

Редакція науково-технічного журналу "ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА"  
(ISSN 1607-7970) повідомляє про передплату на друге півріччя 2013 року. 

 
Швидко та легко оформити передплату Ви зможете в мережі регіональних дирекцій 

Укрпошти та на сайті ДП «Преса» в розділі «ПЕРЕДПЛАТА ON-LINE». 
ДП «Преса» пропонує для передплати на 2013 рік великий вибір періодичних видань 

на будь-який смак! Ознайомитись з асортиментом видань, які представлені в Каталогах, Ви 
зможете на сайті ДП "Преса", завітавши до розділу «КАТАЛОГИ», та у всіх поштових 
відділеннях України. 

 
Передплатний індекс журналу за "Каталогом видань України на ІІ півріччя 2013 року" 
– 74474. 
 
 
Передплата періодичних видань на ІІ півріччя 2013 року через агенцію 
"Укрінформнаука".  
Контактна інформація: 
Телефон: (044) 239-65-89  
Адреса: 
м. Київ, вул. Володимирська, 54, офіс 144  
Театральна (367 м)  

Email: innovation@nas.gov.ua 
 
По вопросам организации подписки в России обращайтесь, пожалуйста, в компанию 
«Информнаука»: 
тел.:  8(495) 787 38 73, факс: 8(499) 152 54 81. 
Е-mail: perova@viniti.ru  
Почтовый адрес: ООО «Информнаука», ул. Усиевича, 20, г. Москва, 125190, Россия 
 
 
Передлата через ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Ідея". 
Контактна інформація: 
Телефон: (0622) 304-20-22  
Адреса: 
вул. Артема, 84, м. Донецьк, 83001, Украіна. 
Email: info@idea.donetsk.ua  
Internet: www.idea.com.ua  
 
 
 

Редакція сподівається на плідну співпрацю із своїми постійними та майбутніми 
авторами і передплатниками та переконливо просить усіх, хто ознайомився з даним 
повідомленням, сприяти максимально широкому інформуванню зацікавлених осіб та 
організацій щодо його змісту. 
 


