
ЗВІТ 

про виконання завдань Координаційної ради  

Вищого державного навчального закладу України «Буковинський 

державний медичний університет» з питань представництва наукових 

досягнень та підвищення їх авторитетності в міжнародному науково-

інформаційному просторі терміном на жовтень 2018 року 

 

I Організаційні заходи 

1. Проводяться зустрічі з науково-викладацьким складом кафедр 

БДМУ щодо заходів для підвищення рівня цитованості науковців, сучасної 

публікаційної етики: 

Відповідальні: Годованець Ю.Д., Ширєнкова А.О., Сидорчук Р.І. 

2. Створено та поповнюється новинами та методичними матеріалами 

розділ Координаційної ради на сайті наукового відділу 

Відповідальні: Годованець Ю.Д., Ширєнкова А.О., Стахова Т.С. 

3. Проводиться координаційна робота та консультації на постійній 

основі з відповідальними редакторами  часописів щодо виконання міжнародних 

стандартів наукового видання та оформлення сайтів.  

Відповідальна: Годованець Ю.Д. 

Рекомендовані посилання: 

Комітет по етиці публікацій (COPE, https://publicationethics.org/ ) 

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

Міжнародний комітет редакторів медичних журналів (ICMJE,  

http://www.icmje.org/) 

Рада редакторів (CSE, https://morningside.libguides.com/CSE) 

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

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

4. Проводиться розсилка матеріалів з рекомендаціями щодо розвитку 

сайтів журналів. 

Відповідальні: Годованець Ю.Д., Ширєнкова А.О. 

5. Підготовлені звіти про роботу КР (1 раз на півроку). 

Відповідальна: Годованець Ю.Д. 

6. Матеріали науково-практичних конференцій, які проводяться на 

базі БДМУ, внесені на платформу систему OJS  в рамках Проекту Української 

науково-освітньої телекомунікаційної мережі «URAN». 

  Відповідальний: Безрук В.В., Ширєнкова А.О. 

- Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні 

проблеми антибіотикотерапії та формування антибіотикорезистентності» 

(29.01.2018 р.) 

- 99-а підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького 

складу ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» 

(період проходження (12, 14, 19.02. 2018 р.) 

- Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні 

питання психотерапії та психології» (29.06 -1.07 2018 р.) 

- Науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Ендокринні та неврологічні захворювання: проблеми коморбідності»  (13-

14.09. 2018 р.) 

https://publicationethics.org/
http://www.wame.org/
http://www.icmje.org/
https://oaspa.org/
https://doaj.org/


- Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю 

«Індивідуальна анатомічна мінливість органів та структур організму в 

онтогенезі», присвячена 60-річчю від дня народження професора 

Ю.Т.Ахтемійчука (13-15.09.2018) 

- Науково-практична конференція з міжнародною участю «Вікові та 

хронобіологічні аспекти медицини і фармації» (4-5.10. 2018 р.) 

- Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні 

питання суспільно-гуманітарних наук та історії медицини» (11-12.10. 2018 р.) 

- ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною 

участю «Превентивна медицина: реалії та перспективи» (18-19.10.2018 р.) 

Відповідальні: Безрук В.В., Ширєнкова А.О. Джус І.В., Калічко О.В. 

- Створено сторінку Науково-практична конференція з міжнародною 

участю «Перинатальна медицина в Україні: проблеми, досягнення, пріоритети», 

яка відбудеться 21-22 лютого 2019 р. 

Відповідальні: Ширєнкова А.О., Годованець О.С. 

7. Члени КР прийняли участь у профільних конференціях, семінарах 

та вебінарах: 

 Вебінар на тему: Можливості платформи Web of Science для 

науковця. 19.06.2018р. (проводила спеціаліст з навчання  компанії Clarivate 

Analytics к.б.н. Ірина Тихонкова);  

 Вебінар на тему:  Підбір та аналіз наукових видань для публікації 

власних досліджень. 20.06.2018р. (проводила спеціаліст з навчання  компанії 

Clarivate Analytics к.б.н. Ірина Тихонкова); 

  Вебінар на тему: Аналіз публікаційної діяльності установи і 

науковця. 21.06.2018р. (проводила спеціаліст з навчання  компанії Clarivate 

Analytics к.б.н. Ірина Тихонкова). 

 7-ма Міжнародна науково-практична конференція «Научное 

издание международного уровня – 2018: редакционная политика, открытый 

доступ, научные коммуникации» (онлайн-трансляція)  (м. Москва, 24-

27.04.18р.). 

 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція бібліотек ЗВО 

«Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи» (м.Одеса) 4-

6.07.2018 р. 

 Доповіді: Ширєнкова А.О. «Роль бібліотеки в наукові комунікації»; 

Задерей С.І. «Діяльність наукової бібліотеки Вищого державного навчального 

закладу України «Буковинський державний медичний університет» 

Представлено командну роботу фахівців університету та презентовано 

наукові часописи БДМУ.  

 Науково-практичний семінар «Міжнародні бібліотечні стандарти»; 

(м. Київ, за підтримки УБА та Goethe institute), 09.09.2018 р.  

Слухачі: Ширєнкова А.О., Задерей С.І. (отримано сертифікати). 



 Ширєнковою А.О. прослухано дистанційний курс з Авторського 

права для журналістів, отримано сертифікат на основі тестування (Центр 

демократії та верховенства права за підтримки Уряду Швеції м. Київ, 2018 р.). 

 Міжнародний науковий семінар «Наукові видання України: 

сучасний стан та перспективи розвитку», отримано сертифікат (м. Київ, за 

підтримки МАУП та ВД «Інтернаука», 28.09.2018 р.  

Слухач: Ширєнкова А.О.  

 

 

II Підвищення публікаційної активності науковців БДМУ 

 

1. Створено профіль  БДМУ (виявлено 41 варіант назви) на платформі 

Web of Science, завдяки чому проводиться аналіз публікаційної активності 

науковців БДМУ 1 раз на півроку.  

Відповідальні: Годованець Ю.Д., Ширєнкова А.О. 

2. Створено профіль БДМУ на платформі Scopus, проводиться аналіз 

публікаційної активності науковців. 

Відповідальні: Годованець Ю.Д., Ширєнкова А.О. 

3. Проведено 23 науково-методичних семінари для науковці на 20 

кафедрах університету«Масиви науково-медичної інформації». Висвітлені 

питання щодо сучасних вимог до публікації статей у закордонних та 

вітчизняних журналах, особливостей пошуку літератури, можливостей пошуку 

патентів та грантів тощо. 

Відповідальні: Ширєнкова А.О.; Задерей С.І.  

4. Проводяться консультації для науковців кафедр БДМУ 

співробітниками бібліотеки на постійні основі.  

Відповідальні: Ширєнкова А.О.; Задерей С.І.; Данилова М.О. 

5. Продовжується  реєстрація «Унікального ідентифікатору вченого» 

співробітниками кафедр та підрозділів університету в системах ORCID, 

ResearcherID.  

Здійснюється перевірка та упорядкування  зареєстрованих «Унікальних 

ідентифікаторів вчених» співробітниками кафедр та підрозділів університету в 

системах ORCID, ResearcherID.  

Відповідальні: Ширєнкова А.О.; відповідальні по кафедрах. 

6. Створено каталог «Унікальні ідентифікатори вчених БДМУ» на основі 

даних ORCID, ReseacherID, 

Відповідальні: Ширєнкова А.О.; відповідальні по кафедрах. 

7. Проводиться створення індивідуальних профілів науковців на 

платформі ORCID, Google Scholar, Web of Science, Scopus. Проводяться 

консультації науковців співробітниками бібліотеки на постійній основі. 

Відповідальні: Ширєнкова А.О.; відповідальні по кафедрах. 

8. Проведено семінари, вебінари та та круглі столи на базі БДМУ: 

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

р.).  



Співорганізатори форуму - Науково-дослідний інститут інтелектуальної 

власності, Національна академія правових наук України, ГО «Клуб 

інтелектуальної власності». 

Відповідальні: Годованець Ю.Д., Ширєнкова А.О., Задерей С.І. 

 Науково-методичний семінар на тему: «Загальна  культура  науковця» 

приуроченого до Всеукраїнського дня науки.  

Були присутніми: відповідальні за наукову роботу кафедр БДМУ, 

аспіранти, магістранти. 

Відповідальні: Годованець Ю.Д.,  Зорій Н.І., Ширєнкова А.О., Задерей 

С.І.. 

9. Організовано тестовий доступ. до колекції Springer Nature  

(з 06.10.2018 р. по 31.10.2018 р.) 

 https://www.springernature.com/gp/researchers/campaigns/biology-week  

  Відповідальна: Ширєнкова А.О. 

 

III Підвищення  рейтингу наукових часописів БДМУ 

 

1.Проводиться корекція та наповнення сайтів часописів БДМУ на 

платформі Open Journal Systems (OJS) в рамках Проекту «Наукова періодика 

України. Консультування та технічна  підтримка на постійній основі. 

Відповідальний: Годованець О.С. 

- Буковинський медичний вісник: 

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

Відповідальний: Степанченко М.В. 

- Клінічна та експериментальна патологія: 

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

Відповідальний: Сорохан В.Д., 

- Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина 

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

Відповідальний: Годованець О.С. 

- Клінічна анатомія та оперативна хірургія: 

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

Відповідальний: Проняєв  Д.В. 

- Актуальні питання суспільних наук та історії медицини 

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

Відповідальна: Аністратенко А.В. 

2. Проводиться перевірка пристатейної бібліографії та References 

поточних (2018 р.) та архівних номерів часописів (2015-2017 рр.) для внесення 

матеріалів на сайт OJS. Консультування та технічна  підтримка відповідальних 

співробітників бібліотеки на постійній основі (об’єм виконаної роботи – 

див.web-сторінки журналів).  

Відповідальні: Годованець О.С., Степанченко М.С., Сорохан В.Д., 

Проняєв  Д.В., Аністратенко А.В. 

Співробітники бібліотеки: Ширєнкова А.О., Задерей С.І., Чапара М.І., 

Виноградова Л.М., Данилова М.О. 

https://www.springernature.com/gp/researchers/campaigns/biology-week
http://e-bmv.bsmu.edu.ua/
http://cep.bsmu.edu.ua/
http://neonatology.bsmu.edu.ua/
http://kaos.bsmu.edu.ua/
http://apsnim.bsmu.edu.ua/


3. Проводяться консультації працівників бібліотеки щодо заповнення 

метаданих та повних текстів на сторінках часописів на платформі OJS. 

Консультування та технічна  підтримка на постійній основі. 

Відповідальний: Годованець О.С. 

  4. Проводиться реєстрація поточних та архівних номерів часописів в 

системі CrossRef для активації DOI. 

Відповідальні: Годованець О.С., Степанченко М.С., Сорохан В.Д., 

Проняєв  Д.В., Аністратенко А.В., Стахова Т.С. 

5.Визначено авторське право у наукових часописах БДМУ в режимі 

Creative Commons (СС BY). 

Відповідальні: Годованець О.С., Степанченко М.С., Сорохан В.Д., 

Проняєв  Д.В., Аністратенко А.В. 

 

   

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ВИСНОВКИ ЩОДО РОБОТИ  

КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ ЗА 2018 РІК: 

 

1. За 2018 рік відмічено позитивну тенденцію показників публіцистичної 

активності науковців університету за даними БД Scopus та Web of 

Science (InCites). 

 

Динаміка загальної публіцистичної активності науковців БДМУ  

за даними БД Scopus у 2018 році 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



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) 

 

 

Динаміка загальної публіцистичної активності науковців БДМУ  

за даними БД Web of Science (InCites) 
 

 
 

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 

 



2. Оцінка відповідності друкованих та електронних варіантів наукових 

часописів БДМУ, політика журналів та повнота наповнення згідно вимог 

наукометричних баз Scopus, Web of Science терміном на  грудень 2017 

року.  

Створені сайти часописів на міжнародній платформі OJS,  яка відповідає 

міжнародним стандартам. Проводиться робота над наповненням сайтів згідно 

міжнародних стандартів: 

Комітет по етиці публікацій (COPE, https://publicationethics.org/ ) 

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

Міжнародний комітет редакторів медичних журналів (ICMJE,  

http://www.icmje.org/) 

Рада редакторів (CSE, https://morningside.libguides.com/CSE) 

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

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

4. Продовжується робота щодо реєстрації міжнародного ідентифікатору 

DOI для поточних номерів часописів БДМУ за 2018 рік та архівних 

номерів 2015-2017 рр.  

5. Структура статей доведена до норм міжнародних стандартів з 

включенням інформації щодо DOI, наявності конфлікту інтересів, 

правильності подання бібліографічних посилань тощо. 

6. Здійснюється перевірка пристатейної бібліографії та References з 

урахуванням останніх рекомендацій МОН, ДАК України, міжнародних 

баз даних відповідальними співробітниками бібліотеки, у т.ч., поточних 

та архівних номерів. 

7. Зроблено сховище архіву номерів часописів БДМУ на університетському 

сайті терміном на 11.10.2018 року. Є домовленість з представниками 

інформаційно-аналітичної бази URAN щодо поновлення інформації 1 раз 

на квартал. 

8. Проводяться консультації щодо отримання авторських прав 

університетом та авторами на дизайн та базу даних сайтів наукових 

часописів БДМУ. 

9. Відповідальними виконавцями редакційних рад проводиться робота по 

підготовці друкованої та електронної версії часописів щодо відповідності  

Наказу МОН від 15.01.2018 р. № 32  «Про затвердження Порядку 

формування Переліку наукових фахових видань України». 

10. Здійснюється підготовка пакету документів часописів для подання на 

затвердження до переліку фахових видань України згідно Наказу МОН 

від 15.01.2018 р. № 32  «Про затвердження Порядку формування Переліку 

наукових фахових видань України». 

 

Актуальні питання щодо подальшої роботи КР: 

 

Проблемне питання на 18.10.2018 р.: 

Відсутність вільного доступу медичних ВНЗ України до платформ  

Scopus, Web of Science, незважаючи на рекомендовані публікації та відповідно,  

щорічні рейтингові показники роботи закладів за даними наукометрії саме цих 

https://publicationethics.org/
http://www.wame.org/
http://www.icmje.org/
https://oaspa.org/
https://doaj.org/


БД. Вирішення питання за отриманою нами інформацією очікується у 

найближчі півроку. 

 

Підвищення показників публікаційної активності науковців: 

1. Посилити контроль на кафедрах за якістю оформлення наукових  

статей згідно сучасних міжнародних стандартів. 

2. Вказувати при поданні статей для публікації ідентифікатор науковця 

ID (ORCID, ReseacherID). 

3. Продовжити наповнення профілів науковців в системі ORCID, Google 

Scholar та Web of Science (ReseacherID). 

4. Продовжити консультування професорсько-викладацького складу 

кафедр співробітниками бібліотеки. 

5. Продовжити підвищення кваліфікації співробітників бібліотеки для 

виконання функцій КР. 

6. Вирішити питання щодо відповідності структури представлення 

публікацій у репозиторії БДМУ стандартним вимогам бази 

репозиторіїв України.  

7. Продовжити представлення наукових конференцій БДМУ на сайті 

«Наукові конференції» Видавничої служби URAN. 

8. Створити сайт «Монографії БДМУ» на сайті Видавничої служби 

URAN. 

9. Проводити аналіз динаміки рейтингових показників публікаційної 

активності БДМУ 1 раз на рiк. 

 

Підвищення рейтингу часописів БДМУ: 

1. Продовжити роботу по наповненню сайтів часописів БДМУ на 

платформі OJS з урахуванням міжнародних стандартів редакційної 

політики  за вимогами наукометричних баз Scopus, Web of Science та 

рекомендацій: 

Комітет по етиці публікацій (COPE, https://publicationethics.org/ ) 

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

Міжнародний комітет редакторів медичних журналів (ICMJE,  

http://www.icmje.org/) 

Рада редакторів (CSE, https://morningside.libguides.com/CSE) 

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

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

Медичні тематичні рубрики (MeSH, 2019) https://meshb-prev.nlm.nih.gov/search 

Відповідальні: Годованець Ю.Д. Редакційні ради часописів БДМУ.  

2. Продовжити роботу по залученню до редакційної колегії науковців 

закордонних вищих навчальних та наукових закладів. 

3. Продовжити роботу по підготовці статей для публікації із залученням 

відповідальних працівників бібліотеки (перевірка пристатейної 

бібліографії, References) поточних та архівних номерів для реєстрації в 

системі CrossRef для активації міжнародного ідентифікатору DOI. 

4. Продовжити удосконалення друкованих версій часописів БДМУ з 

урахуванням міжнародних стандартів згідно Наказу МОН України № 

https://publicationethics.org/
http://www.wame.org/
http://www.icmje.org/
https://morningside.libguides.com/CSE
https://oaspa.org/
https://doaj.org/
https://meshb-prev.nlm.nih.gov/search


32  від 15.01.2018 р. «Про затвердження Порядку формування 

Переліку наукових фахових видань України». 

5. Зберігання архівної інформації наукових часописів БДМУ проводити 1 

раз на квартал. 

6. Провести перевірку якості подання електронних номерів часописів до 

Національної бібліотеки ім. В.І.Вернадського. 

7. Продовжити реєстрацію наукових часописів БДМУ у міжнародних та 

вітчизняних наукометричних базах. 

8. Відповідальним редколегій часописів підготувати пакет документів 

для подання на затвердження до переліку фахових видань України 

згідно Наказу МОН від 15.01.2018 р. № 32  «Про затвердження 

Порядку формування Переліку наукових фахових видань України». 

 

26.10.2018 р.                д.м.н., професор  Ю.Д. Годованець 


