
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ 
«БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

Про створення Координаційної Ради Вищого державного навчального закладу 
України «Буковинський державний медичний університет» з питань представництва 
наукових досягнень в міжнародному науково-інформаційному просторі 

Згідно з Концепцією діяльності Вищого державного навчального 
закладу України «Буковинський державний медичний університет» 
2016 - 2020 рр., яка передбачає одним з найважливіших завдань збереження 
й примноження наукових традицій і підготовку наукових кадрів у розрізі 
загальносвітових тенденцій розвитку науки та національних потреб, 
розширення спектру наукових досліджень за рахунок співпраці та обміну 
досвідом 

НАКАЗУЮ: 

1. Створити Координаційну Раду Вищого державного навчального 
закладу України «Буковинський державний медичний університет» з питань 
представництва наукових досягнень в міжнародному науково-інформаційному 
просторі у складі: "І 
Голова - д.м.н., професор Годованець Ю.Д. 
Заступник голови - д.м.н., професор Сидорчук Р.І. 
Члени Координаційної Ради: 

Цимбал В.І. - директор бібліотеки, 
Ширєнкова-Білііічук А.О. - завідувач інформаційно-бібліографічного 
відділу з сектором інформаційного обслуговування бібліотеки, 
Данилова М.О. - бібліотекар відділу комплектування та наукової 
обробки документів з сектором каталогізування, 
Сулятицький Т.В. - начальник редакційно-видавничого відділу, 
Стахова Т.С. - фахівець І категорії редакційно-видавничого відділу, 
Тюленева O.A. - к.м.н., доцент кафедри патологічної анатомії, 
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Аністратенко A.B. - к.філол.н., викладач кафедри суспільної наук та 
українознавства, 

Годованець О.С. - к.м.н., асистент кафедри педіатрії, неонатології та 
перинатальної медицини, 

Степанченко М.С. - к.м.н. асистент кафедри урології та нейрохірургії, 
Проняєв Д.В. - к.м.н., доцент кафедри анатомії, топографічної анатомії та 

оперативної хірургії, 
Сорохан В.Д. - к.м.н., доцент кафедри внутрішньої медицини та 

інфекційних хвороб, 
Мельничук О.М. - провідний фахівець С М Я О та ІАЗ. 

2. Створити профілі БДМУ в наукометричних базах на платформах: 
Web of Science, Scopus, Index Copernicus, Google Scholar, Український індекс 
наукового цитування та ін., проводити моніторинг активності профілів. 

Відповідальні: Сидорчук Р.І., Цимбал В.І., Ширєнкова-Білійчук А.О., 
Данилова М.О. 

Термін виконання: створення профілів - до 1 квітня 2017 року, 
моніторинг - постійно. 

3. Створити веб-сторінки наукових часописів БДМУ на базі 
Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі «URAN» на 
платформі OJS. 

3.1. Привести до відповідності платформи OJS структуру наукових 
часописів БДМУ. 

Відповідальні: Стахова Т.С., Степанченко М.В., Годованець О.С., 
Проняєв Д.В., Сорохан В.Д., Аністратенко A.B. 

Термін виконання: до 1 березня 2017 року. 
3.2. Доповнити веб-сторінки наукової періодики БДМУ архівними 

випусками часописів за попередні роки. 
Відповідальні: Цимбал В.І., Ширєнкова-Білійчук А.О., Данилова М.О. 
Термін виконання: до 1 липня 2017 року. 

4. Забезпечити отримання міжнародного стандартного серіального 
коду ISSN для друкованої та електронної версій наукових часописів БДМУ. 

Відповідальні: Годованець Ю.Д., Стахова Т.С., відповідальні редактори 
часописів. 

Термін виконання: до 1 березня 2017 року. 

5. Забезпечити наукові публікації часописів БДМУ цифровим 
ідентифікатором DOI (the Digital Object Identifier) в рамках Проекту PILA 
(Міжнародна Асоціація online зв'язків у системі CrossRef Української науково-
освітньої телекомунікаційної мережі «URAN» платформи OJS. 

Відповідальні: Годованець Ю.Д., Стахова Т.С. 
Термін виконання: до 1 квітня 2017 року. 

6. Привести до відповідності згідно діючих рекомендацій структуру 
та архіви наукової періодики БДМУ для реєстрації у фахових наукометричних 
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базах (Web of Science, Scopus, Index Copernicus, Pub Med, Google Scholar, 
Український індекс наукового цитування та ін.). 

Відповідальні: Годованець Ю.Д., Стахова Т.С., Ширєнкова-
Білійчук А.О., Степанченко М.В., Годованець О.С., Проняєв Д.В., 
Сорохан В.Д., Аністратенко A.B. 

Термін виконання: до 1 липня 2017 року. 

7. Провести реєстрацію «унікального ідентифікатору вченого» 
співробітниками кафедр та підрозділів університету в системах ORCID, 
ResearcherlD. 

Відповідальні: Сидорчук Р.І., завідувачі кафедр та керівники підрозділів 
БДМУ. 

Термін виконання: до 1 квітня 2017 року. 

8. Створити зведений електронний реєстр «Унікальні ідентифікатори 
науковців БДМУ». 

Відповідальні: Сидорчук Р.І., Цимбал В.І., ІІІирєнкова-Білійчук А.О. 
Термін виконання: до 1 травня 2017 року. 

9. Організувати проведення циклового навчання та постійних 
консультацій фахівцями наукової бібліотеки для науково-педагогічного складу 
кафедр та підрозділів університету щодо етики наукових публікацій, 
правильності оформлення наукових робіт та статей згідно світових стандартів, 
напрямків підвищення наукової цитованості (реєстрація «унікального 
ідентифікатору вченого»; написання ключових слів за системою MeSH, 
використання бібліографічного менеджеру END NOTE; вибір журналів для 
публікації за показниками імпакт-фактору і квартилю, застосування 
аналітичного інструменту Journal Citation Reports) та загальних принципів 
роботи з платформою Web of Science. 

Відповідальні: Сидорчук P.І., Тюленева O.A., Цимбал В.І., 
ІІІирєнкова-Білійчук А.О., Данилова М.О. 

Термін виконання: до 1 червня щороку. 

10. Проводити моніторинг та аналітичний огляд рейтингових 
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показників БДМУ з використанням Системи професійного біблюметричного 
аналізу і управління наукової діяльності In Cites платформи Web of Science: 

10.1. реєстрації та цитування (рейтингу) науковців, кафедр БДМУ 
у наукометричних базах. 

10.2. реєстрації, імпакт-фактору та квартилю часописів БДМУ 
у наукометричних базах. 

Відповідальні: Годованець Ю.Д., Сидорчук Р.І., Стахова Т.С., 
ІІІирєнкова-Білійчук А.О. 

Термін виконання: 1 лютого та 1 липня щорічно; вибірково - за запитом 
адміністрації, кафедр та підрозділів університету. 

11. Продовжити роботу щодо якісного наповнення репозиторію 
«Інтелектуальні фонди БДМУ» з просуванням ресурсу в мережі Internet та 
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наповнення бази «Періодичні видання» в електронному каталозі бібліотеки 
через АБІС «ІРБІС-64» з використанням посилань на платформу OJS. 

Відповідальні: Цимбал В.І., Ширєнкова-Білійчук А.О. 
Термін: постійно. 

12. Впровадити у БДМУ систему проведення/представлення наукових 
конференцій з використанням сервісу відеоконференцій WEB class в рамках 
Проекту Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі «URAN». 

Відповідальні: Сидорчук Р.І., Безрук В.В., завідувачі кафедр та 
підрозділів БДМУ. 

Термін виконання: згідно Реєстру. 

13. Забезпечити технічний супровід та підтримку доступу до 
платформи Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі «URAN» 
(OJS) на домені університету. 

Відповідальні: Мельничук О.М. 
Термін виконання: постійно. 

14. Всі витрати на реалізацію завдань Координаційної ради проводити 
за рахунок коштів спецфонду університету, а також, коштів спонсорів та 
грантів. 

15. Контроль за виконанням даного наказу покласти на проректора з 
наукової роботи та міжнародних зв'язків професора Іващука 0.1. 

Виконавець: 
Д.мед.н., проф. 

Ректор Т.М. Бойчук 

Погоджено: 
Проректор з наукове" 

О.І. Іващук "Ч 

Директор бібліотеки 
В.І. Цимбал 

Начальник редакційно-
видавничого відділу Т.В. Сулятицький 

Заступник ректора з 
питань 

Головний бухгалтер 

Юрисконсульт В.Б. Семків 
P.M. Дроняк 


