
 

Час виходу 

видання 

Назва видання 

Відділення інформатики НАН України 

Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. 

Доброва 

листопад-

грудень 2013 р 

Ювілейне ілюстроване подарункове видання «Хроніка НАН 

України» 

листопад-

грудень 2013 р 

«Персональний склад НАН України 1918-2013» 

Відділення фізики і астрономії НАН України 

Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова 

кінець 

листопада 

2013 р. 

Книга «Історія ІТФ ім.М.М.Боголюбова НАН України», 

присвячена 95-річчю НАН України 

Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна 

30.листопада 

2013  

Випуск журналу «ФНТ» з логотипами «95 років НАН України» та 

«20 років МААН» 

Інститут фізики гірничих процесів 

листопад 

2013 

Ювілейний випуск збірника «Фізико-технічні проблеми гірничого 

виробництва» ІФГП НАН України 

Інститут електронної фізики 

жовтень 2013 р. Видання наукових праць конференції ІЕФ-2013 

Відділення наук про Землю НАН України 

ДУ «Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України» 

листопад-грудень 

2013 р. 

Презентація монографій та збірників наукових статей: 

-«Earth Systems Change over Eastern Europe»  

- «Спутниковые методы поиска полезных ископаемых» 

- «Инфраструктура спутниковых геоинформационных 

ресурсов и их интеграция»  

- «Комплексне моделювання управління безпечним 

використанням продовольчих, водних і енергетичних 

ресурсів з метою сталого соціального, економічного і 

екологічного розвитку»  

Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України 

листопад 2013 р. 
Збірник наукових праць «Физико-технические проблемы 

современного материаловедения» 



Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України 

ІІІ-IV кв. 2013 р. 

Спеціальні випуски журналів «Процеси лиття», 

«Металознавство та обробка металів», присвячені 95-літтю 

НАН України  

Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАНУкраїни 

листопад 2013 р. Ювілейний номер журналу «Фізико-хімічна механіка 

матеріалів» 

листопад 2013 р.  Ювілейний номер журналу «Відбір і обробка інформації» 

листопад 2013 р. Препринт «Роль ДМП «Газотермік» у практичній реалізації 

наукових розробок ФМІ НАНУ в галузі створення захистних 

та відновних покриттів» 

Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України 

Інститут загальної енергетики НАН України (Кулик М.М. 

жовтень 2013 р. 

  

Випуск наукового збірника «Проблеми загальної енергетики» 

№ 3(34), 2013, присвяченого 95-літтю від часу заснування 

НАН України. 

дділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України 

Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна  

 вересень 

2013 р. 

_____________ 

листопад  

2013 р.  

______________ 

 ІІІ квартал 

2013 р. 

Монографія “Biochemistry and Biotechnology for Modern 

Medicine”, К., 704 р 

 _______________________________________________________ 

Видання ювілейного номеру” Українського біохімічного 

журналу”, присвяченого 95-річчю Національної академії наук 

України.  

_______________________________________________________ 

Ювілейна монографія, присвяченої школі О.В. Палладіна, 

президента НАН України   1946 -1962 рр.,   ─ «Наукові школи 

Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України. 

Становлення та розвиток функціональної нейрохімії  (1925- 

2011 рр.)». 

Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця  

жовтень-

грудень 2013 р. 

Випуск «Фізіологічного журналу» і «Нейрофізіологія» з 

логотипом на палітурці – «95 років НАН України» 

Відділення загальної біології НАН України 

Інститут гідробіології 

вересень-

грудень 2013 

р. 

січень-квітень 

2014 р. 

Підготовка ювілейного видання «Гідробіологічного журналу» 

(№5-6 за 2013 р. та №1-2 за 2014 р.), де будуть опубліковані статті 

провідних вчених інституту, присвячені основним напрямкам 

гідроекології, гідробіології, іхтіології та радіобіології. 

І кв. 2014 р Монографія «Гідроекосистеми мегаполісу Києва». Авторський 



колектив: чл.-кор. О.В. Романенко (Національний медичний 

університет), д.б.н. проф. О.М. Арсан, к.б.н. с.н.с. Л.С. Кіпніс, 

к.б.н. с.н.с. Ю.М. Ситник (Інститут гідробіології НАН України). 

Інститут біології південних морів ім. О.О. Ковалевського 

IV кв. 2013 р. Випуск Морського екологічного журналу, 

присвячений 95-річчю НАН України 

Одеський філіал Інституту біології південних морів ім. О.О. Ковалевського 

Вийшла з 

друку 

Монографія (із позначкою 95 років НАН України):Виноградов 

О.К., Хуторной С.О. Ихтиофауна Одесского региона северо-

западной части Черного моря (биологические, экологические, 

эколого-морфологические особенности)   

Донецький ботанічний сад 

грудень 

2013 р. 

Ювілейне видання збірника наукових праць «Промислова 

ботаніка» 

жовтень 

2013 р. 

Ювілейне видання монографії «Луковичные и клубнелуковичные 

декоративные растения мировой флоры в условиях юго-востока 

Украины» 

Чорноморський біосферний заповідник  

вересень 2013 

р 

Науково-популярне видання, присвячене 85 річниці ЧБЗ – 

науково-дослідної установи НАНУ 

Відділення економіки НАН України 

Інститут регіональних досліджень НАН України 

листопад 

2013 р. 

8-томне видання «Карпатський регіон: актуальні проблеми та 

перспективи розвитку». 

грудень 2013 

р. 
Ювілейний випуск журналу «Регіональна економіка» 

Відділення історії, філософії та права НАН України 

  

Інститут історії України  

листопад  2013 

р. 

  

Історико-генеалогічне дослідження «Рід Патонів» 

  

Національна бібліотека Україниім. В.І.Вернадського 

листопад-

грудень 2013 

р.   

Збірник документів і матеріалів «Історія НАН України. 1951-

1955» у двох книгах 

Інститут держави і праваім. В.М. Корецького 

листопад-

грудень 2013 

р. 

Колективна монографія «Правовий статус Національної академії 

наук України: історія та сучасність 

  

Одеський археологічний музей 

 21 листопада Презентація колективної монографії «Стародавні культури 



2013 р.  

  

Північно-Західного Причорномор’я» 

  

ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» 

грудень 2013 

р. 

Збірник наукових праць 

«Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та 

культурно-історичні засади державотворення» 

Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України 

Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні 

листопад 2013 

р. 

Ювілейний випуск журналу «Мовознавство»  

Інститут Івана Франка 

14 листопада 

2013 

Наукової монографія «Міфологізм у прозі Івана Франка»  

Міжнародна школа україністики 

02 грудня 

2013 р. 

Презентація видань проекту «Літературні палімпсести» 

Установи при Президії НАН України 

Інститут проблем математичних машин і систем  

грудень 

2013 р. 

Ювілейний випуск наукового журналу «Математичні  машини і 

системи» № 4, 2013 р., присвячений 50-річчю установи та 

відзначенню 95-річного ювілею НАН України 

Видавничий дім «Академперіодика» 

Орієнтовна 

дата випуску –

20.листопада 

.2013 

Випуск  ювілейного ілюстрованого видання «Международной 

ассоциации академий наук – 20 лет» 

Регіональні наукові центри НАН України та МОН України 

Донецький науковий центр 

листопад 2013 

р. 

Ювілейний випуск збірника «Фізико-технічні проблеми 

гірничого виробництва»  

Західний науковий центр 

листопад 2013 Видання Бюлетеня ЗНЦ 

 




