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близько 30 міжнародних рейтингів
університетів світу, але поки для нас це

недосяжна мета



Рейтинг університетів за показниками
Scopus

Профіль ЗВО в Google Scholar

Профілі університетів у наукометричних
базах даних Web of Science / Scopus

Академічний рейтинг "ТОП-200
Україна"

Рейтинг ЗВО і науково-дослідних
інститутів "Бібліометрика української
науки"

РЕЙТИНГИ ЗВО

Консолідований рейтинг ЗВО України



149 Харківська державна академія культури 7,68 6,15 3,47 17,30

152 Харківська державна академія культури 7,10 4,33 1,99 13,41

0 Харківська державна академія культури     

175 Харківська державна академія культури    86,78

170 Харківська державна академія культури    63,31

ПОКАЗНИКИ РЕЙТИНГУ ХДАК 
ЗА 2018-2022 РОКИ («ТОП-200 УКРАЇНА»)
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181 (2021)
187 (2022)

149 (2021)
167 (2022)

199 (2021)
0 (2022)

185 (2021)
188 (2022)

168 (2021)
173 (2022)



Профіль "Kharkiv State Aсademy of Culture" 
у Web of Science



Наукові статті, афілійовані з профілем "Kharkiv
State Aсademy of Culture" 

Аналіз результатів за категоріями
(WoS)



SCOPUS

Bilyk, O. M.  (2)
Voskoboinikova, V.V. (2)
Davydova, I. O. (4)
Maksymovska, N. O. (3)
Marina, O. (2)
Potomkina, N. Z. (2)
Solianyk, A. А. (3)
Tortika, M. (3)



Авторський
профіль
вченого

Web of Science
Researcher  ID

 

Author ID
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ORCID





національний бібліометричний та наукометричний сервіс

h-індекс <=5
- 24 осіб

Кількість
профілів -

96 

h-індекс
<=10 - 11 осіб

h-індекс =15
(2437

цитувань)

h-індекс =10
(1038

цитувань)

h-індекс =39
(13181

цитувань)

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F




h-індекс =17
- 317 осіб

Загальна кількість
профілів вчених  -

56715
Загальна кількість
профілів вчених у

Scopus - 12414

Загальна кількість
профілів вчених у WoS -

2627



Видимість наших вчених
світовою науковою
спільнотою через

активність їх профілів

Підтримка в
актуальному стані

академічних профілів у
WoS / SCOPUS

Публікаційна активність
вчених ХДАК в
авторитетних

міжнародних журналах

1 3

4

По�а���і на�і �ії 

2
Створення вебпортфоліо

вчених ХДАК і
представлення їх на
академічному сайті 

5
Активне впровадження

англомовних навчальних
дисциплін для здобувачів

старших курсів

6
Ефективна кадрова

політика щодо
залучення фахівців
вищої кваліфікації з
вільним володінням

англійської мови



НАЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА
НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА
СИСТЕМА (URIS)

Забезпечення відкритості даних про Українську науку

Спрощення процесу пошуку інформації, даних, обладнання,послуг
та ресурсів для проведення наукових досліджень

Спрощення процесу пошуку виконавців наукоємних проєктів

Спрощення процесу підготовки аналітичної інформації для
прийняття управлінських рішень

Спрощення процедур заповнення заявок, форма, звітів для
українських вчених, наукових установ та ЗВО

Покращення презентації результатів вітчизняних досліджень у
світовому науковому просторі



http://lib-hdak.in.ua/



�ЯКУЄМО ЗА
УВАГУ!

ГОТОВІ ВІ�ПОВІСТИ НА ВСІ ВАШІ ПИТАННЯ!

shevchenko.ibv@gmail.com
tatyanakirpa22@gmail.com


