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www. webofknowledge.com









до 31 травня 2021 року

www.scopus.com







https://www.sciencedirect.com/



https://ouci.dntb.gov.ua/https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

http://nrat.ukrintei.ua/en/ http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/



https://scholar.google.com.ua/

http://journals.uran.ua/

http://conferences.uran.ua/

http://conference.bsmu.edu.ua/Comorb_21



Періодичні 
видання у БД



Періодичні 
видання у БД



Основні показники при відборі наукового 

періодичного видання

•Імпакт-фактор Journal Citation Reports (JCR) — для 

бази даних Web of Science

•SCIMago Journal Rank (SJR) — один з двох основних 

імпакт-факторів, що публікується наукометричною

базою Scopus





https://www.scimagojr.com/





Квартиль (чверть) Q - це 
категорія наукових журналів, 

яку визначають бібліометричні 
показники, що відображають 

рівень цитованості, тобто 
затребуваність журналу 

науковим співтовариством.

Наказ МОЗ України від 24.02.2020 № 509 "Про затвердження
Переліку наукових досліджень та розробок, що виконуватимуться у 
2020 році»
«… за результатом проведеного наукового дослідження чи розробки, 
які отримали фінансування з Державного бюджету України необхідно 
опублікувати не менше ніж 1 статтю у виданнях, що входять до 
міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та/або Scopus, 
та віднесених до першого, другого, третього і четвертого квартилів 
(Q1, Q2, Q3, Q4) відповідно до класифікації SCImago Journal and 
Country Rank або Journal Citation Reports, …»

Наказ МОЗ України від 23.09.2019  № 1220 "Про 
опублікування результатів дисертацій на здобуття 
наукових ступенів доктора і кандидата наук»
на здобуття наукового ступеня доктора наук 
… не менше ніж три статті, а з 01 вересня 2022 року не 
менше ніж п’ять статей з наукового напряму, за яким 
підготовлено дисертацію здобувача, опублікованих 
щонайменше у двох різних періодичних виданнях, 
включених до категорії «А» Переліку наукових фахових 
видань України, або у закордонних виданнях, 
проіндексованих у базах даних Web of Science Core 
Collection та/або Scopus;….

на здобуття наукового ступеня кандидата наук
1 публікація в Q1 і Q3 = 2 публікаціям 

1 публікація в Q1 і Q2 = 3 публікаціям 
1 публікація в Q3 = 2 публікаціям

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1086-19#Text



https://www.scimagojr.com/journalrank.php









ВСІ УКРАЇНСЬКІ НАУКОВІ ЖУРНАЛИ У SCOPUS 
ТА WEB OF SCIENCE

https://openscience.in.ua/ua-journals



Дякую за увагу!



Інструкція 
користувача 

EBSCO



Бібліотека БДМУ надає доступ до повнотекстової бази

даних наукової інформації «MEDLINE with Full Text», яку

індексує одна з найбільших приватних та сімейних компаній у

Сполучених Штатах - EBSCO Information Services.

MEDLINE з повним текстом надає авторитетну медичну

інформацію про медицину, сестринську справу, стоматологію,

ветеринарію, систему охорони здоров'я і доклінічні науки, знайдену в

MEDLINE, плюс база даних містить повні тексти для більш ніж 1470

журналів, проіндексованих в MEDLINE. З них близько 1450 - мають

індексування від кірки до кірки вMEDLINE.

А із них 558 не знайдені з повним текстом ні в одній з версій Academic

Search, Health Source або Biomedical Reference Collection.



EBSCO – це потужна оперативна довідково-
бібліографічна система, яка надає широкий спектр 
реферативних та повнотекстових загальнодоступних 
баз даних від відомих інформаційних постачальників.

Інформація представлена європейськими мовами, 

пошук ведеться англійською мовою.



Початок роботи:
Набрати в браузері адресу http://search.ebscohost.com та перейти за 
посиланням. Доступ відкрито за наявності в правому верхньому куті 
напису “BUKOVINIAN STATE MEDICAL UNIVERSITY”

За замовчуванням відразу відкривається пошукова форма EBSCO до бази
данихMEDLINE with Full Text

http://search.ebscohost.com/


Встановити мову інтерфейсу (української немає, 
кирилицею лише російська).









Результати пошуку відображаються в хронологічному порядку починаючи з найновішого.

Кількість результатів можна зменшити, використовуючи панель уточнення результатів, де Ви

можете вказати рік виходу публікації, тип джерела, мову, журнал, і т. п.

Перегляд результатів пошуку:

Всі результати-знайдені статті відображаються в центрі екрану

" Search Results ".



При натисканні посилання з назвою статті відкривається сторінка з описом

і повним текстомстатті


