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БД SCOPUS



Динаміка рейтингових показників БДМУ 

у БД Scopus за 2014-2018 рр.

Роки Рангове місце 

БДМУ
Кількість 

публікацій 

у БД 

Scopus

Кількість 

цитувань у 

БД Scopus

Індекс Гірша 

(h-індекс)

2014 44 491 383 9

2015 даних немає 511 (+20) 417 (+34) 9

2016 48 529 (+18) 474 (+57) 10 (+1)

2017 47 562 (+33) 563 (+89) 11 (+1)

2018 38 (+9) 583 (+21) 935 (+372) 15 (+4)



БД Web of Science



Динаміка рейтингових показників БДМУ у БД Web of Science
за 2014-2018 рр.

Роки Рангове місце 

БДМУ

даних немає

Кількість 

публікацій 

у БД WoS

Кількість 

цитувань у 

БД WoS

Індекс Гірша 

(h-індекс)

2014 даних немає 576 620 12

2015 даних немає 620 (+44) 654 (+34) 12

2016 даних немає 653 (+33) 700 (+46) 13

2017 даних немає 732 (+79) 704 (+6) 13

червень

2018

даних немає 752 (+20) 713(+9) 13



Рейтинг ВУЗів України за БД SciVerse Scopus 
(квітень 2018)



БД Web of Science: профіль БДМУ
(41 варіант назви університету)



БД Scopus:
профіль 
БДМУ
(94 варіанти 

назви 

університету)



Назва Університету

 Вищий державний навчальний заклад 
України “Буковинський державний 
медичний університет” (БДМУ)

 Higher State Educational Establishment 
of Ukraine "Bukovinian State Medical 
University"(BukSMU)

 Высшее государственное учебное 
заведение Украины «Буковинский
государственный медицинский 
университет» (БГМУ)



Рекомендації щодо оформлення та 

подання наукових публікацій

1. Структура статті повинна відповідати вимогам журналу.
2. Матеріали і методи (…, статистичні методи, принципи 

біоетики).

3. Перелік використаних джерел - давністю до 5 років 

(70% посилань повинні мати ідентифікатор DOI)
4. Посилання на власні роботи – не більше 10-15%
5. Ключові слова за MeSH (MeSH, 2019) 

https://meshb-prev.nlm.nih.gov/search
6. Конфлікт інтересів.
7. Джерело фінансування наукових досліджень.
8. У супровідних документах вказувати ідентифікатор 

науковця ID (ORCID, ReseacherID, Scopus 
Author ID)

https://meshb-prev.nlm.nih.gov/search


Профіль науковця

https://scholar.google.com.ua/citations?u
ser=t0nAkaQAAAAJ&hl=ru

http://www.researcherid.
com/rid/S-8224-2016

https://orcid.org/0000-0003-0922-8696



http://www.citefactor.org/journal/Eastern-European-Journal-of-Enterprise-Technologies.html
http://www.drji.org/JournalProfile.aspx?jid=1729-3774
http://oaji.net/journal-detail.html?number=853
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php?issn=1729-3774


Elsevier, 

https://www.elsevie
r.com/

SHERPA/RoMEO, 
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/





22 травня 2018 р. On-line
конференція «Плагіат у 
наукових публікаціях»

Співорганізатори форуму -
Науково-дослідний інститут
інтелектуальної власності, 
Національна академія правових
наук України, ГО «Клуб 
інтелектуальної власності», 
БДМУ. 

14.травня 2018 року проведено науково-методичний
семінар на тему: «Загальна культура науковця»
приуроченого до Всеукраїнського дня науки.

Науково-методичні семінари для науковців БДМУ
на  кафедрах 
«Масиви науково-медичної інформації».

Конференції та семінари 2018 року

Якщо ти вважаєш, що тобі все відомо –
ти чогось не помітив…

Томас Роберт Дьюар



Видавнича служба URAN,
http://www.uran.net.ua/~rus/ps-ltd.htm

http://e-bmv.bsmu.edu.ua/

http://cep.bsmu.edu.ua/

http://neonatology.bsmu.edu.ua/

http://kaos.bsmu.edu.ua/

http://e-apsnim.bsmu.edu.ua/



Комітет по етиці 
публікацій 

(COPE, https://publicatio
nethics.org/)

Міжнародний комітет 
редакторів медичних 
журналів 
(ICMJE,
http://www.icmje.org/)

https://publicationethics.org/
http://www.icmje.org/


Всесвітня асоціація медичних редакторів 
(WAME, http://www.wame.org)

http://www.wame.org/


Асоціація наукових читачів відкритого доступу 
(OASPA, https://oaspa.org/)

План cOALition S

4 вересня 2018 року група національних дослідницьких організацій по фінансуванню за 
підтримки Європейської комісії та Європейської дослідницької ради (ERC) оголосила про 
запуск cOAlition S, ініціативи щодо забезпечення повного і негайного відкритого доступу до 
дослідницьких публікацій. Він побудований навколо Плану S, який складається з однієї мети і 
10 принципів.

cOAlition S вказує на зобов'язання реалізувати станом на 1 січня 2020 року необхідних заходів 
для виконання свого основного принципу: «До 2020 року повинні бути опубліковані наукові 
публікації, отримані в результаті досліджень, що фінансуються за рахунок державних грантів, 
наданих національними та європейськими дослідницькими радами і фінансовими органами, в 
сумісних журналах з відкритим доступом або на сумісних платформах відкритого доступу ».

https://oaspa.org/


Каталог журналів відкритого доступу 
(DOAJ, https://doaj.org/)

https://doaj.org/


Publons Academy, 
https://publons.com/community/academy/



http://conferences.uran.ua/

http://conf-98.bsmu.edu.ua/index/schedConfs/archive

Сайт науково-практичних 
конференцій БДМУ



Сайт Координаційної ради, 
http://nauka.bsmu.edu.ua/rada/

Дякую за увагу!


