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З НАГОДИ ВИХОДУ В СВІТ ПЕРШИХ 25-ти ТОМІВ ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ
«ФАКТОРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ЕВОЛЮЦІЇ ОРГАНІЗМІВ»
Дорогі друзі, шановні колеги!
Вітаю з виходом у світ перших 25-ти томів сьогодні широко відомого і досить авторитетного у середовищі біологів, біотехнологів,
представників аграрної і медичної науки, а також науковців і викладачів вищої школи збірника наукових праць «Фактори експериментальної еволюції організмів». Хочу особливо підкреслити, що збірник нещодавно включено до
оновленого Реєстру наукових фахових видань
України у галузі біологічних наук, спеціальність
091 (17.03.2020), категорія Б.
Наше видання, як відомо, започатковане у
2003 р. Українським товариством генетиків і
селекціонерів ім. М. І. Вавилова (УТГіС). Перший випуск збірника містив матеріали, надіслані на наукову конференцію «Фактори експериментальної еволюції організмів», організовану
президією УТГіС, яка відбулася 30 вересня –
2 жовтня 2003 р. у м. Алушта, Крим. Аналіз матеріалів конференції, зокрема статей, поданих
до збірника, засвідчив наявність великого інтересу до обговорюваних наукових проблем і актуальність наукового напряму, визначеного назвою конференції, і однойменного збірника її
матеріалів. Високим був і науковий рівень представлених статей. Тому президією УТГіС було
прийнято рішення зробити випуск збірника наукових робіт регулярним і публікувати у ньому
матеріали, які подаються на однойменну міжнародну конференцію, у вигляді наукових статей.
Згодом співзасновником збірника «Фактори експериментальної еволюції організмів» став Інститут молекулярної біології і генетики
НАН України (ІМБГ), у 2014 р. МОН визнало
збірник фаховим у галузі біологічних наук.
У цьому році опубліковано 26-й і 27-й томи збірника і за опублікованими статтями буде
проведено XV Міжнародну наукову конференцію «Фактори експериментальної еволюції організмів». Аналіз перебігу щорічних конференцій публікується у журналі «Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів». Уза©

гальнений аналіз матеріалів перших десяти
конференцій і перших 15 томів збірника опубліковано у статтях [1, 2]. У цьому, 26-му томі збірника, опубліковано бібліостатистичний аналіз
усіх 25-ти томів у статті [3]. Не зупиняючись
детально на наведених у цих статтях даних, із
гордістю відзначу лише таке: у перших 25-ти
томах збірника, загальний об’єм яких склав більше 886 умовних друкованих аркушів, опубліковано 2109 наукових статей, авторами яких
були 7211 учених із 21 країни світу; найбільше
статей опублікували учені з України (1624 статті), Росії (375 статей), Білорусі (123 статті) і 129
статей з інших 18 країн – Азербайджану, Великої Британії, Ізраїлю, Ірану, Канади, Латвії, Литви, Німеччини, Південної Кореї, Польщі,
США, Угорщини, Японії та ін.; представники
академічної науки опублікували 1236 статей,
учені вищих навчальних закладів – 685 статей,
представники установ аграрної науки – 597 статей, медичних та інших установ – 252 статті
(подробиці див. [3]).
Аналіз свідчить про те, що наше видання
живе і успішно розвивається, незважаючи на всі
труднощі поточного моменту в Україні і в українській науці зокрема. Слід особливо підкреслити, що тримається видання «на плаву» лише завдяки ентузіазму низки активних членів УТГіС,
перш за все членів редколегії збірника.
Користучись нагодою, хочу особливо відзначити величезну роль у тому, що збірник має
високий науковий авторитет, регулярно виходить друком, в організації своєчасного і фахового рецензування надісланих рукописів статей, у
прискіпливому ставленні до їх оформлення заступника головного редактора видання, віцепрезидента УТГіС професорки Н. М. Дробик, відповідальної секретарки кандидата біол. наук
М. З. Прокоп’як, членів редколегії віцепрезидента УТГіС академіка НАН України Я. Б. Блюма
і кандидата біол. наук І. О. Андрєєва. Саме їхня,
а також інших членів редколегії величезна самовіддана наукова і науково-організаційна ро-
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З нагоди виходу в світ перших 25-ти томів збірника наукових праць «Фактори експериментальної еволюції організмів»

бота, що виконується на волонтерських (громадських) засадах, завершується щорічним виданням двох об’ємних (понад 40 умовних друкованих аркушів кожен) томів збірника.
Попереду у нас ще багато роботи. Особливо важливим, на мою думку, є поступовий
перехід до друкування статей англійською мовою, подальше підвищення рейтингу видання,

просування збірника шляхом його залучення до
міжнародних баз даних, особливо Scopus та
WoS. Думаю, що це нам до снаги.
На завершення вітаю всіх нас із виходом
26-го і 27-го томів нашого чудового збірника і
бажаю міцного здоров’я, подальших наукових
здобутків і удачі в усіх сферах життя та творчої
діяльності!
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