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Transparent ranking: Top Universities by Google Scholar Citations  
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 Кількість профілів науковців за базами даних 
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Вебінари  Web of Science 

(січень, лютий, березень, квітень 2021р., січень, 

травень, липень, вересень,  жовтень 2020 р.) 

Вебінари (англ. та укр. мовами) для максимальної 

роботи з наукометричною базою даних Scopus  

(лютий, березеннь 2021р.) 

Вебінар  Web of Science 

(січень 2021р.) 
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Вебінари Web of Science українською в січні 2021р. (5, 

14, 28 січня 2021р.) 

Ресурси Clarivate для наукової діяльності 

Essential Science Indicators 

Хижацькі видання: розпізнати і не припуститися 

помилки 

Web of Science Core Collection у новому інтерфейсі 

Вебінари українською Web of Science (9-12 лютого 

2021р.). 

Авторські профілі науковця: бонус чи тягар 

Хижацькі видання: розпізнати і не припуститися 

помилки 

Розширений пошук в новому інтерфейсі 

Відкритий доступ та план S (англ. та укр. мовами) для 

максимальної роботи з наукометричною базою даних 

Scopus (17-25 березня; 2-4 квітня 2021р.) 

Вебінари Web of Science (9-12 березня 2021р.) 

Можливості ресурсів Clarivate для успішної грантової 

заявки 

Хижацькі видання: розпізнати і не припуститися 

помилки 

Оцінка здобутків і співпраці установ за даними Web of 

Science Core Collection та In Cites 

Journal Citation Reports 

Квітневі вебінари українською від Clarivate (5-9 квітня 

2021р.): 

Відповідальна наукометрія 

Референс-менеджер End Note: оформлення публікації 

за форматом видання 

Web of Science у новому інтерфейсі 

Презентація здобутків науковця 

Аналітичний інструмент In Cites для науковця та 

адміністратора 
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http://medlib.bsmu.edu.ua/ 
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Майстер-клас з наповнення БД 

OJS «Наукова періодика України» 

в світлі нових вимог та нового 

інтерфейсу. (Годованець О.С. 11 

березня 2021р.) 
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ROR (Research Organization Registry) - реєстр відкритих, стійких, 

унікальних ідентифікаторів для кожної дослідницької організації у 

світі. 

Наукове співтовариство залежить від мережі відкритих ідентифікаторів та 

інфраструктури метаданих. Ідентифікатори вмісту та ідентифікатори 

учасників є основними компонентами цієї мережі. До цього часу не 

існувало відкритої, керованої зацікавленими сторонами інфраструктури 

для ідентифікаторів дослідницьких організацій та пов'язаних з ними 

метаданих (початок роботи ROR у січні 2019 року). 

ROR призначений для використання дослідницьким співтовариством з 

метою збільшення використання організаційних ідентифікаторів у 

спільноті та забезпечення зв’язків між інформацією об організації у різних 

системах. Впровадження ідентифікаторів ROR у науковій інфраструктурі 

та метаданих дозволить більш ефективно виявляти та відслідковувати 

результати досліджень між установами та органами 

фінансування. (Інформація про дорожню карту ROR ). 

Нова керівна група, що складається з Каліфорнійської цифрової 

бібліотеки, Crossref, DataCite та Digital Science, активізувалась для 

впровадження пілотного проекту з урахуванням  початкової бази даних 

GRID Digital Science. Проєкт має назву “Реєстр дослідницьких 

організацій”  



КООРДИНАЦІЙНА РАДА 

Пріоритетні завдання на 2021 рік 
• Проводити аналіз показників публікаційної активності та цитованості науковців БДМУ за 

даними GoogleScholar, Scopus, WebofScience (1 раз на півроку). 

• Здійснювати моніторинг сфери та географії розповсюдження часописів БДМУ, 

присутності у міжнародних каталогах, фондах та наукометричних базах, імпакт-фактору  

(1 раз на півроку). 

• Продовжити інформування співробітників щодо нових можливостей наукових баз даних 

та роботи із ними. 

• Запустити інформаційну сторінку в соціальній мережі, для зручної комунікації з 

науковцями університету. 

Заплановані семінари:  
• Квітень 2021р. «Імідж науковця» (основні правила створення та наповнення власних 

профілів) 

• Травень 2021р. «Публікаційна активність науковців» (правила відбору журналів,  

квартилі, шляхи розповсюдження власних наукових здобутків та ін.) 

 «Хижацькі видання» - розпізнати і не припуститися помилки»» (спікер – тренер з 

інформаційно-аналітичних ресурсів та навчання, Clarivate, Web of Science І.Тихонкова)  

 

  



Дякую за увагу! 


