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Наукові публікації все частіше стають 

мірилом якості і ефективності діяльності 

окремих учених і наукових колективів, 

а також основою для порівняння позицій 

країн і регіонів у світовій науці в умовах 

глобальної конкуренції.
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Платформа Web of  Science 

Web of Science
Core Collection

SCIE – архів з 1900
SSCI – архів з 1900
AHCI – архів з 1975

CPCI – архів з 1990
BkCI – архів з 2005

IC – архів з1993
CCR – архів з 1985





Розуміючи масштаби та перспективи, співробітники

бібліотеки в рамках роботи Координаційної ради

запланували та провели цикл семінарів, метою яких було

допомогти у набутті навичок коректного пошуку і якісного

відбору матеріалів для дослідження.

Під час занять використовували можливості платформи

Web of Science: слухачі опанували навички роботи із

системою пошуку інформації в медичних і

мультидисциплінарних електронних каталогах бібліотек,

повнотекстових базах даних, різноманітних репозитаріях,

електронних бібліотеках, бібліографічних і реферативних

базах даних тощо
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Цикл семінарів із отриманням практичних навичок

Питання які піднімалися та досліджувалися: 

наукометричні показники: 

Science Citation Index (SCI) показник цитованості, 

індекст цитування статей, що визначає вплив вченого або організації на світову науку, 

якість наукових досліджень, які можна визначити;

коефіцієнт впливовості (вагомості) журналу імпакт-фактору; 

h-індекс Гірша – що ґрунтується на множині найбільш цитованих статей вченого і кількості 

цитувань, які вони отримали в інших виданнях

Мета:

- допомогти у здійсненні коректного пошуку і якісного відбору

матеріалів для дослідження,

- правильне, згідно міжнародних стандартів оформлення роботи

- підбір фахових періодичних видань для друку

- проведення моніторингу цитованості та інших наукометричних

показників

- допомога у публікаційній активності в науковому середовищі та

подальше життя у світі наукової періодики



* Оформленні статей згідно правил 

певного видання

* Обмін цією інформацією з  іншими 

вченими

* Створення та систематизація бази 

даних статей за Вашою тематикою



http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17



(після фактичної публікації)

Digital object identifier (DOI) — серійний 

номер, що використовується для постійної і 

унікальної ідентифікації об'єктів будь-якого типу. 

дозволяє знайти документ навіть при зміні його URL, 

яка може виникати при зміні сайту, видавця тощо. 

Системи ідентифікації 

авторів

Ідентифікація статей 

та авторів



Молодим науковцям: аспірантам, магістрантам,

студентам 5-6 курсів на семінарах розкриваються питання,

що якісний пошук наукової інформації серед профільних

реферативних та наукометричних баз даних дає основу для

написання власного конкурентноспроможного наукового

дослідження. Правильне цитування робіт колег стає

аргументом власних досліджень, дотримання наукової

етики – проявом поваги, коригування власної роботи або

колег, визначення внеску попередників.
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В стінах як університету так і бібліотеки

практикуються зустрічі та семінари з

представниками юридичної сфери та

власного патентного відділу:

«Публікаційна етика науковця»,

«Інтелектуальна власність і авторське

право на наукове дослідження та його

результати». Проведена он-лайн

конференція «Плагіат в наукових

публікаціях» за участі Науково-

дослідного інституту інтелектуальної

власності, Національної академії

правових наук України і Громадської

організації «Клуб інтелектуальної

власності», під час якої науковці

змогли отримати вичерпну відповідь

практикуючих юристів.

В читальному залі для професорсько-

викладацького складу встановлено програму Anti-

Plagiarism, яка стала інструментом для запобігання

плагіату в науковій діяльності та повинна допомогти

в досягненні якісного рівня робіт.



Діяльність бібліотеки була спрямована на те, що

розуміння науковцем принципу підготовки наукової

публікації у подальшому дасть змогу підвищити

показник ефективності наукової діяльності

(публікаційної активності) й індексу цитування і

можливість об’єктивно визначити рівень, значущість

і популярність наукового дослідження.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Провідний бібліотекар

інформаційно-бібліографічного 

відділу

ЗАДЕРЕЙ СОФІЯ ІВАНІВНА

Контактні дані:

(050) 5642072

zaderei.sofiia@bsmu.edu.ua


