ПІДСУМКИ
науково-дослідної роботи Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського за 2018 рік
і затвердження плану науково-дослідної роботи на 2019 рік
Показники наукової діяльності університету визначені МОН України
основними в процесах: здобуття чи підтвердження статусу національного,
атестації науково-педагогічних працівників, акредитації, ліцензування, виділення
бюджетних місць для магістратури. Також у 2019 році вперше планується
атестація ЗВО у сфері наукової діяльності за окремими сімома напрямами.
Фінансування цих напрямів буде залежати від показників окремих науковців, що
представляють (у випадку нашого університету): гуманітарні науки та мистецтво,
суспільні науки, біологію та охорону здоров’я, природничо-математичні науки.
Тому ми вирішили відійти від традиції порівняння кафедр і факультетів, бо на них
часто представлені кілька із згаданих напрямів. Вважаємо більш доцільним
зосередитись на індивідуальних показниках викладачів, які й формують рівень
наукових досягнень університету в цілому.
Отже, переходимо до основних результатів наукової діяльності університету.
Основні результати наукової діяльності університету
Упродовж 2018 року науковці університету виконували низку госпдоговірних
науково-дослідних робіт, які фінансуються за рахунок державного бюджету України,
Вінницького обласного й міського бюджету, місцевих бюджетів районних
адміністрацій, а також коштом іноземних організацій, а саме:
Науковий керівник
проекту

Обсяг залучених
коштів у 2018 р.

Грант Вінницької міської ради на проект
«Розробка локальної схеми екомережі міста
Вінниці»

доц. Яцентюк Ю.В.

699 000 грн.

Грант Федеральної громади «Німецька
молодь в Європі» на проект «Повернення в
колективну пам’ять суспільства забутих
жертв Другої Світової війни»

проф. Мельничук О.А.

380 000 грн.

Грант Вінницького обласного фонду
охорони навколишнього природного
середовища на проект «Природа
Вінниччини. Земноводні і плазуни»

доц. Матвійчук О.А.

100 000 грн.

Грант Вінницького обласного фонду
охорони навколишнього природного
середовища на проект «Природа
Вінниччини. Рослини»

доц. Шевчук О.А.
ст. викл. Голунова Л.А.

100 000 грн.

Назва грантового проекту

Грант фонду «ABILIS» (за сприяння
Вінницької міської громадської організації
соціального становлення та розвитку
малозахищених категорій молоді) на проект
«Створення інклюзивного освітнього
простору»

ст. викл. Хіля А.В.

80 000 грн.

Грант Вінницької обласної ради в рамках
щорічного проекту «Звід пам’яток історії та
культури Вінницької області»

доц. Зінько Ю.А.

75 000 грн.

Грант Президента України для підтримки
наукових досліджень молодих вчених на
розробку теми «Фізіологічне обгрунтування
регламентів застосування синтетичних
регуляторів росту для оптимізації
продукційного процесу
сільськогосподарських культур»

ст. викл. Поливаний С.В.

60 000 грн.

Грант Вінницької обласної державної
адміністрації та Вінницької обласної Ради на
проект «Освіта дорослих – віртуальний
університет третього покоління»

проф. Гуревич Р.С.
проф. Лазаренко Н.І.

50 000 грн.

Грант Вінницької міської ради на проект
«Культурний ландшафт Вінниці:
від минулого до майбутнього»

проф. Коляструк О.А.

35 000 грн.

Грант польської урядової організації
«Свобода та демократія» на проект
Створення польсько-українського словника

доц. Гороф’янюк І.В.

11 200 грн.

Загальний обсяг фінансування наукової діяльності з усіх джерел
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1 590 200 грн.

Отже, загальний обсяг фінансування наукової діяльності з усіх джерел у 2018
році складає 1 590 200 грн. Динаміку зростання фінансування науки за останні
чотири роки спостерігаємо на графіку.
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Практичне значення наукових результатів науковці університету традиційно
підтверджують патентами та авторськими свідоцтвами. У 2018 році викладачі
кафедри біології отримали патент на корисну модель «Спосіб підвищення
урожайності льону олійного» (реєстр. № 129838 від 12.11.2018 р., автори – проф.
Кур’ята В.Г., асист. Ходаніцька О.О.). Викладачами кафедри теорії і методики
спорту отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права на «Методику
контролю над техніко-тактичною діяльністю воротаря в хокеї на траві та її аналіз»
(реєстр. № 75665 від 29.12.2017 р.), «Методику контролю над видами та
компонентами тренувальної роботи в командних ігрових видах спорту» (реєстр. №
74790 від 17.11.2017 р.) та «Методику визначення ефективності атак футбольної
команди» (№ 78850 від 05.05.2018 р.) (автор – проф. Костюкевич В.М.).
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На кожній кафедрі ВДПУ виконується як мінімум одна науково-дослідна
робота, участь у якій беруть практично всі науково-педагогічні працівники.
Науковці ВДПУ розробляють, зокрема, теми, пов’язані зі створенням освітнього
середовища для підготовки педагогів засобами інформаційних технологій,
вивченням
актуальних
проблем
культурології,
антропогенного
ландшафтознавства, історії, підготовкою вчителя до навчально-виховної роботи з
дітьми, оновлення змісту та удосконалення методів вивчення філологічних
дисциплін тощо.
Упродовж другої половини робочого дня виконувалось майже 30
кафедральних науково-дослідних робіт. З них 4 завершено у цьому році, а саме:
«Теоретичні та методологічні проблеми правового регулювання суспільних
відносин в Україні» (керівник – доц. Яременко О.І.); «Модернізація диригентськохорової підготовки вчителя музичного мистецтва в системі професійної освіти»
(керівник – доц. Василевська-Скупа Л.П.); «Зображально-виражальні засоби
класичної та нової російської літератури» (керівник – доц. Таратута С.Л.);
«Актуальні проблеми дослідження мовних одиниць сучасної української мови в її
загальнонаціональному та регіональному виявах» (керівник – проф. Павликівська
Н.М.).
Згідно з порядком оформлення звітності, з перехідних тем оформлювалися
анотовані звіти, а з тем, що завершуються, повні заключні звіти. При цьому всі
завершені науково-дослідні роботи активно використовуються в практичній
діяльності. Змістова частина виконаних звітів є, в цілому, задовільною, що
засвідчено під час розгляду звітів на засіданні науково-методичної ради університету
(протокол № 5 від 17 грудня 2018 р.).
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Одним з найважливіших напрямів наукової діяльності університету є
підготовка науково-педагогічних кадрів. У звітному році ситуація із захистом
виглядає трохи незвично, адже докторських дисертацій було захищено більше, ніж
кандидатських .
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Упродовж 2018 року викладачами ВДПУ захищено загалом 10 дисертацій,
з них 6 докторських – Кононенко Валерій Васильович (кафедра правових наук та
філософії), Шпортун Оксана Миколаївна (кафедра психології та соціальної
роботи), Клочко Оксана Віталіївна (кафедра математики та інформатики), Зузяк
Тетяна Петрівна (кафедра технологічної освіти, економіки та БЖД), Мисліцька
Наталія Анатоліївна (кафедра фізики, методики навчання фізики, астрономії),
Столяренко Олена Вікторівна (кафедра педагогіки та професійної освіти), а також
4 кандидатських дисертацій: Габа Ірина Миколаївна (кафедра психології та
соціальної роботи), Жовнич Олеся Володимирівна (кафедра методики навчання
іноземних мов), Волохата Катерина Миколаївна (кафедра дошкільної та початкової
освіти), Лавренчук Ярослав Юрійович (кафедра англійської філології).
Отже, на факультеті дошкільної, початкової освіти та мистецтв захищена 1
кандидатська дисертація, на факультеті історії, етнології і права – 1 докторська, на
факультеті іноземних мов – 2 кандидатські, в навчально-науковому інституті
педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації – 2 докторські та 1
кандидатська, на факультеті математики, фізики і технологічної освіти – 3
докторські дисертації. До речі, це єдиний факультет, в якому усі 100% штатних
викладачів мають науковий ступінь доктора або кандидата наук.
Відзначаємо зусилля наших провідних науковців щодо підготовки докторів і
кандидатів наук з числа викладачів нашого університету. Так, за звітний період
під їхнім керівництвом було захищено 4 з 10 дисертацій, зокрема під керівництвом
академіка Гуревича Р.С. – 2 докторські дисертації, професора Заболотного В.Ф. – 1
докторська дисертація, доцента Блажка О.А. – 1 кандидатська.
Також під керівництвом академіка Гуревича Р.С., професорів Фурмана Ю.М.,
Денисика Г.І., Коломієць А.М., Акімової О.В., Мельничука О.А., Кадемії М.Ю.,
Фрицюк В.А., Павликівської Н.М., Завальнюк І.Я., Бойчука В.М. та інших
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викладачів захистили дисертації випускники докторантури, аспірантури та офіційні
здобувачі ВДПУ, які є співробітниками інших освітніх закладів України.
Упродовж звітного року Міністерством освіти і науки України вчене звання
професора було присвоєно Швець Ірині Борисівні, а вчене звання доцента
викладачам Богуславській В.Ю., Пахальчук Н.О., Дяченко А.А., Попроцькій І.В.,
Швець О.П., Копняк Н.Б., Старовойт Л.В., Шпортун О.М., Імбер В.І., Кізім С.С.,
Матвійчуку О.А., Гороф’янюк І.В. Атестаційні справи Нестерової С.Ю.,
Сидоренко Ж.В., Кобисі В.М. будуть розглядатись на грудневому засіданні комісії
МОН. Рішенням Вченої ради звання професора ВДПУ було присвоєне доцентам
Лазаренко Н.І., Коношевському Л.Л., Лапшиній І.М.
Загалом ситуація з якістю кадрового забезпечення є доволі динамічною –
частка викладачів з науковими ступенями та званнями стрімко зросла з 71 % – у
2015 році до 81 % – у 2018 році.
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Як зазначалося вище, стовідсотково «захищеними» є усі 4 кафедри
факультету математики, фізики та технологічної освіти, а також кафедри
української літератури, медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної
реабілітації, історії та культури України, всесвітньої історії, педагогіки і
професійної освіти, інноваційних та інформаційних технологій в освіті.
В розрізі структурних підрозділів ситуація виглядає наступним чином:
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Підготовці висококваліфікованих наукових і науково-педагогічних кадрів в
університеті сприяє робота спеціалізованої вченої ради Д 05.053.01 із правом
прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового
ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями 13.00.01 –
загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04  теорія і методика професійної
освіти, 13.00.07 – теорія і методика виховання.
Упродовж 2018 р. у спеціалізованій вченій раді Д 05.053.01 захищено 24
дисертації (4 – докторські; 20 – кандидатських), 3 докторські за спеціальністю
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти та 1 докторська за спеціальністю
13.00.07 – теорія і методика професійної освіти; 15 кандидатських за спеціальністю
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти та 5 за спеціальністю 13.00.07 –
теорія і методика виховання. Серед здобувачів наукових ступенів троє – викладачі
університету (Клочко О.В., Столяренко О.В., Волохата К.М.).
Загалом упродовж 15 років функціонування спеціалізованої вченої ради
докторські та кандидатські дисертації в ній захистили 306 вчених, 83 з яких –
співробітники ВДПУ.
Значною мірою на якість наукового потенціалу ВДПУ впливає наявність
аспірантури, яка функціонує з 9 спеціальностей (011 Науки про освіту, 014
Середня освіта (за предметними спеціалізаціями), 015 Професійна освіта (за
спеціалізаціями), 017 Фізична культура і спорт, 032 Історія та археологія, 035
Філологія, 053 Психологія, 091 Біологія, 103 Науки про Землю та докторантура з 3х спеціальностей: 011 Науки про освіту, 015 Професійна освіта (за
спеціалізаціями), 103 Науки про Землю) та докторантури за 3 спеціальностями. У
звітному році в аспірантурі ВДПУ на всіх формах навчалися 128 аспірантів, з них
57 – з відривом від виробництва, 71 – без відриву). 15 аспірантів навчалися за
рахунок бюджетного фінансування, всі інші – за рахунок коштів фізичних осіб.
Також здійснюється підготовка 2-х докторантів. Керівництво аспірантами та
докторантами здійснюють 24 доктори наук і 31 кандидат наук, які є штатними
працівниками університету, та 2 доктори наук з інших закладів вищої освіти та
наукових установ України. Також за кафедрами закріплені 35 офіційних здобувачів
ступеня доктора та кандидата наук. Як видно з рисунку, у 2018 році загальна
кількість аспірантів є найбільшою за останні 5 років.
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Важливим напрямом у вирішенні проблем розвитку потенціалу педуніверситету
є стажування науково-педагогічних працівників. Упродовж звітного року, згідно із
затвердженим планом, 57 науково-педагогічних і педагогічних працівників
університету підвищили свою кваліфікацію на базі провідних вітчизняних наукових
установ і закладів вищої освіти III-IV рівнів акредитації.
В свою чергу, викладачі ЗВО I-IV рівнів акредитації з різних куточків України
проходять стажування на базі Вінницького педуніверситету. У звітному році 53
наших колеги з інших закладів підвищили кваліфікацію у ВДПУ, 21 з яких – на
платній основі.
Окремого схвалення заслуговують 54 наших колеги, які загалом пройшли 65
стажувань на базі закордонних наукових установ та навчальних закладів Польщі,
Німеччини, Канади, Чехії, Словаччини, Білорусі, Ізраїлю та інших.
У 2018 році на базі університету проведено 38 наукових конференцій
міжнародного та всеукраїнського рівня, у яких загалом взяли участь понад 2 300
вітчизняних і зарубіжних науковців. На малюнку добре видно, що звітний рік є
«найурожайнішим» на наукові заходи.
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На високому рівні проведено щорічну наукову конференцію викладачів,
докторантів, аспірантів і студентів університету. Під час роботи 59 секцій було
заслухано 1241 наукову доповідь, серед яких 905 – студентські.
Важливим компонентом наукової діяльності навчального закладу є науководослідна робота студентів. У 2018-2019 н.р. в університеті функціонує 162
студентських наукових гуртки, проблемні групи з підготовки до Всеукраїнських
студентських олімпіад і конкурсів. Різними формами науково-дослідної роботи
охоплено близько 3 000 студентів.
Перший етап Всеукраїнських студентських олімпіад в університеті проходив
у два тури: грудень 2017 року і лютий – березень 2018 р. Загалом було проведено
29 олімпіад, в якому взяли участь 757 студентів, серед яких найбільше з
факультету фізичного виховання і спорту; факультету іноземних мов; факультету
математики, фізики і технологій; навчально-наукового інституту педагогіки,
психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації.
Закономірно, що високою активністю характеризується участь вихованців
ВДПУ у ІІ етапі Всеукраїнських студентських олімпіад. Загалом до базових ВНЗ
були відряджені 44 студенти (в попередньому році – 39). За результатами ІІ етапу
ВСО в активі закладу 13 призових місць з географії, української мови за
професійним спрямуванням, хімії, історії, педагогіки, трудового навчання та
технологій, фізичної культури і спорту, фізичного виховання, математики,
музичного мистецтва, української мови і літератури, німецької мови, теоретичної
та прикладної психології. На ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади
результативно виступили представники майже усіх структурних підрозділів, проте
найефективніше спрацювали студенти та викладачі факультету філології й
журналістики, виборовши три призових місця; представники природничогеографічний факультету, факультету математики, фізики і технологій, факультету
фізичного виховання і спорту, факультету дошкільної, початкової освіти та
мистецтв вибороли по два призових місця; студенти факультету історії, етнології і
права та навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки
фахівців вищої кваліфікації – по одному призовому місцю. Таким чином, у 20172018 навчальному році в активі університету тринадцять призових місць (2
перших, 4 других та 7 третіх), що майже на третину перевищує високий показник
минулого року. Студентські перемоги стали можливими завдяки науковому
керівництву професорів Денисика Г.І., Завалюнюк І.Я., Мозгальової Н.Г.,
Паламарчук О.М., доцентів Каленича В.М., Блажка О.А., Сакалової Г.В.,
Худоярової О.С., Василінич Т.М., Войнаровського А.В., Кіт Г.Г., Старовойт Л.В.,
Голюк О.А., Романенка В.В., Асаулюк І.О., Панасенка О.Б., Поляруш Н.С.,
Перегончук Н.В., викладачів Москвічової Ю.О., Зарічанської Н.В., Солов’я В.В.,
Сомика О.М.
У звітному році студенти взяли активну участь у Всеукраїнському конкурсі
студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук,
9

відправивши до базових ЗВО 54 роботи. 32 студенти були запрошені до участі у
підсумкових конференціях, 25 з них стали переможцями й призерами конкурсу.
За результатами конкурсу студенти університету вибороли: 4 перших місця (з
«Біології», «Початкової освіти», «Теорії і методики професійної освіти»), 12
других місць (з «Фізики та астрономії», «Української мови та літератури»,
«Фізичної культури і спорту», «Актуальних проблем інклюзивної освіти»,
«Освітніх, педагогічних наук», «Романо-германських мов та літератур»,
«Інформаційно-комунікаційних технологій в освіті», «Загальної та соціальної
психології», «Педагогічної та вікової психології», «Географії») та 9 третіх місць (з
«Української мови та літератури», «Фізичної культури та спорту», «Дошкільної
освіти», «Історії та археології», «Журналістики», «Соціальної роботи»,
«Педагогічної та вікової психології»). Запорукою успішного виступу студентів
стали зусилля їхніх наукових керівників – професорів Заболотного В.Ф.,
Павликівської Н.М., Куцевол О.М., Воловика В.М., Галузяка В.М., Кадемії М.Ю.,
Паламарчук О.М., доцентів Кобисі В.М., Рогача В.В., Кривошеї Т.М., Демченко
О.П., Шульги Г.Б., Перегончук Н.В., Присяжнюк Л.А., Кравчука О.М., Вознюк
Т.В., Гандзюка В.О., Холковської І.Л., старших викладачів Кобисі А.П., Щепотіної
Н.Ю., Коломієць Л.І., Забужанської І.Д. Останні п’ять років кількість переможців
ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад та ІІ туру Всеукраїнських конкурсів
студентських науково-дослідних робіт невпинно зростає.
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Цей високий результат дозволив ВДПУ в 2018 році посісти перше місце
серед усіх педагогічних університетів України за підсумками проведення
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних
і гуманітарних наук (лист МОН України від 19 жовтня 2018 року № 21.1/10-3764),
а також посісти друге місце серед усіх педагогічних університетів України за
підсумками Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін і
спеціальностей (лист МОН України від 2 жовтня 2018 року № 21.1/10-3431).
Варто відзначити успіхи наших студентів, які беруть участь в інших
міжнародних і всеукраїнських студентських наукових олімпіадах, конкурсах і
турнірах. У 2018 році наші студенти виграли 32 індивідуальних та командних
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призових місця під керівництвом професорів Романюка І.М., Завалюнюк І.Я.,
Кадемії М.Ю., доцентів Клочко О.В., Кобисі В.М., Кравчука О.М., Волошиної О.В.,
Кізім С.С., Лешко У.О., старших викладачів Пойди О.А. та Кобисі А.П. (таблиця 3).
Звідна таблиця успішності виступів на студентських наукових олімпіадах,
конкурсах, турнірах, чемпіонатах у 2018 році
Тип студентського наукового змагання

І місця

ІІ місця

ІІІ місця

 місць

2

4

7

13

4

12

9

25

9

12

11

32

15

28

27

70

Всеукраїнська студентська олімпіада з
навчальних дисциплін і спеціальностей
Всеукраїнський конкурс студентських
науково-дослідних робіт з
природничих, технічних і гуманітарних
наук
Інші міжнародні та Всеукраїнські
студентські наукові олімпіади, турніри,
конкурси, чемпіонати *
 місць

* - назва студентського наукового змагання:
1) VIII Міжнародний мовно-літературний конкурс імені Тараса Шевченка;
2) Міжнародний конкурс з Web-дизайну та комп’ютерної графіки;
3) Міжнародний конкурс студентських наукових есе;
4) Міжнародний конкурс «Fact-check для журналістів-початківців»;
5) Фінал Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування;
6) XVII Всеукраїнський чемпіонат з інформаційних технологій «Ecosoft-2018»;
7) VI Всеукраїнський конкурс НДР із соціальної педагогіки та соціальної роботи;
8) Всеукраїнський конкурс наукових статей серед аспірантів і магістрантів;
9) VI Всеукраїнський турнір буктрейлерів «Book Fashion 2018».

Загалом у всіх міжнародних і всеукраїнських студентських наукових
олімпіадах, конкурсах і турнірах завойовано 70 призових місць, що відчутно
перевершує й без того високі результати року минулого і є новим найкращим
показником за всю історію Вінницького державного педагогічного університету.
Наказом ректора № 266 від 24 травня 2018 р. за визначні успіхи в НДРС 60 наших
вихованців були нагороджені грамотами університету, а 48-ом викладачамнауковим керівникам за ефективну організацію студентської науково-дослідної
роботи були оголошені особисті подяки.
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Наш навчальний заклад традиційно є не лише успішним учасником, а й
сумлінним організатором студентських науково-методичних заходів найвищого
рівня. У звітному році факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв
виступив базовим ЗВО для проведення Другого туру Всеукраїнського конкурсу
студентських науково-дослідних робіт з «Початкової освіти». Факультет філології
й журналістики імені Стельмаха – для Другого етапу Всеукраїнської студентської
олімпіади з «Української мови (за професійним спрямуванням)», а також для
регіональних етапів Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика
і Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді
імені Тараса Шевченка. Факультет математики, фізики і технологій – гостинно
прийняв учасників регіонального етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з
програмування. Усі заходи пройшли на високому організаційно-методичному
рівні.
Найбільш творчою і цікавою в плані самореалізації науковця є видавнича
діяльність викладачів, яка в нас традиційно досить інтенсивна. Загалом упродовж
2018 року опубліковано 2076 одиниці наукової і навчально-методичної продукції
загальним обсягом 2 480 ум. др. арк. (рис. 10). Зокрема, наші науковці долучились
до написання 65 монографій (в тому числі кількох колективних), 104 підручників і
посібників, в тому числі 2 рекомендовані МОН України (проф. Лапшина І.М.
«Русский язык. Букварь. Учебник для 1 класса. Часть 1», проф. Лапшина І.М.
«Русский язык. Букварь. Учебник для 1 класса. Часть 2»), а також 2 підручники для
вищої школи (доц. Кароєва Т.Р. «Історична бібліографія», доц. Зузяк Т.П.
«Педагогічна освіта на Поділлі (кінець XVIII – початок ХХ століття).
Хрестоматія»). На одного викладача в середньому припадає наукової і навчальнометодичної продукції обсягом 6,37 у.д.а.
Опублікувано понад 1000 статей, серед яких 25 у виданнях, що індексуються
наукометричною базою SCOPUS, 39 – Web of Science, 249 – Copernicus, 140 статей
в інших закордонних фахових виданнях, 274 – в інших вітчизняних фахових
виданнях. Також презентовано понад 700 тез доповідей на вітчизняних та
закордонних наукових конференціях. Як бачимо на малюнку, видавнича
12

активність викладачів університету перебуває на високому рівні попередніх років,
проте зауважимо, що кількість публікацій у виданнях, які індексуються
наукометричними базами, стрімко зростає.
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Значно збільшилась, як видно з діаграм, кількість праць у виданнях, що
індексуються найпрестижнішими світовими базами Scopus і WoS. За 2018р. всього
64 праці, з них – 25 у Scopus і 39 у WoS.

У 2017 р. вперше МОН України затребувало статистику, від якої залежала
кількість бюджетних місць у магістратурі, а саме: скільки у ВДПУ є викладачів,
які мають не менше 5 праць у базах Scopus і WoS. Літом 2018 р. таких викладачів у
нас було 10 і це дало змогу одержати окремим спеціальностям бюджетні місця.
Станом на грудень 2018 року маємо 13 таких науковців (плюс 5 по 4 статті):

№

Прізвище, ім’я, по батькові науковця

13

Кількість статей
у Scopus та
Web of Science

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Кур’ята Володимир Григорович
Костюкевич Віктор Митрофанович
Фурман Юрій Миколайович
Богуславська Вікторія Юріївна
Коломієць Алла Миколаївна
Грузевич Ірина Володимирівна
Гаврилова Наталія Володимирівна
Бак Сергій Миколайович
Мозговий Олександр Васильович
Рогач Віктор Васильович
Брезденюк Олександра Юріївна
Дмітренко Наталія Євгенівна
Сулима Алла Станіславівна
Білюк Анатолій Іванович
Дабіжук Тетяна Михайлівна
Лазаренко Наталія Іванівна
Сакалова Галина Володимирівна
Щепотіна Наталя Юріївна

22
16
14
10
9
8
7
6
6
6
5
5
5
4
4
4
4
4

Зокрема, за 2018 рік у базах Scopus і WoS найбільше статей надрукували:
Костюкевич В. М. – 9, Кур’ята В. Г. – 6, Брезденюк О.Ю., Гаврилова Н. В.,
Грузевич І. В., Сулима А. С., Фурман Ю. М. – по 4; Голюк О. А, Коломієць А.М.,
Лазаренко Н.І. – по 3.
Маємо ще багато викладачів, у яких по 4, 3, 2 і 1 праці в цих базах. Дякуємо
всім цим викладачам за їх активність і закликаємо усіх інших викладачів скерувати
свої публікаційні зусилля в цьому напрямі хоча б тому, що від таких показників
нині залежить не лише набір у магістратуру, а й рейтингові показники
університету загалом, а також ліцензування та акредитації.
Завдяки публікаційній активності працівників університету в Scopus та Web of
Science у цьому році нам продовжили доступ до цих баз, що дає можливість
бачити профілі та показники наукової продуктивності окремих працівників і
університету в цілому. Вже маємо 15 викладачів з ненульовими значеннями
індекса Гірша хоча б одній із цих баз, а в Костюкевича В. М. і Коломієць А. М.
наявні індекси в обох базах.
№
1
2
3
4
5
6
7

Прізвище, ім’я, по батькові науковця
Білюк Анатолій Іванович
Богуславська Вікторія Юріївна
Брезденюк Олександра Юріївна
Гаврилова Наталія Володимирівна
Громов Євген Володимирович
Грузевич Ірина Володимирівна
Коломієць Алла Миколаївна
14

h-індекс у
Scopus

h-індекс у
Web of
Science

1
3
1
2
1

1
1
1

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Коломієць Дмитро Іванович
Костюкевич Віктор Митрофанович
Кур’ята Володимир Григорович
Лазаренко Наталія Іванівна
Подолянчук Станіслав Вікторович
Поливаний Степан Володимирович
Рогач Віктор Васильович
Сулима Алла Станіславівна
Фурман Юрій Миколайович
Щепотіна Наталя Юріївна

3
1
1
1
-

1
2
3
1
1
2
1

Наразі найбільше значення (h=3) індекса цитування в Scopus є у В. М.
Костюкевича і h=3 у Web of Science має В. Г. Курята. Їх профілі представлено на
слайдах.
Профіль проф. Костюкевича В.М. в базі SCOPUS.

Профіль проф. Кур’яти В.Г. в базі Web of Science.

Впевнені, що і в цих базах наші показники зростатимуть.
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Наші викладачі входять до редакційних колегій закордонних фахових видань.
Професор Шахов В.І. є членом редакційної колегії наукових видань закладу
суспільної педагогіки та освіти Міжнародного інституту освітніх наук в м.
Щецині, Шльонського Університету в м. Катовіце та секції «Педагогіка»
наукового бюлетеня університету м. Хелм (Польща) (індексуються базою
Copernicus). Викладач кафедри англійської філології Забужанська І.Д. є членом
редакційної колегії журналу «Legeartis. Language yesterday, today, tomorrow»
(індексується базою Web of Science). Проф. Коломієць А.М. входить до складу
редколегії наукового видання «Information Technologies and Learning Tools», що
індексується базою Web of Science, а старший викладач Щепотіна Н.Ю. – до
редколегії наукового журналу «Human Movement», що індексується базою Scopus.
Окрім того, наші науковці беруть участь у підготовці колективних монографій
спільно із закордонними вченими, зокрема:
- «European vector of contemporary psychology, pedagogy and social sciences: the
experience of Ukraine and the Republic of Poland» (проф. Лазаренко Н.І., проф.
Завальнюк І.Я., доц. Каплінський В.В., доц. Голюк О.А., доц. Пахальчук Н.О., доц.
Богатько В.В.);
- «Development trends in pedagogical and psychological sciences: the experience of
countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine» (проф. Крутій К.Л., доц. Голюк
О.А., доц. Родюк Н.Ю., доц. Любчак Л.В., доц. Кізім С.С., доц. Хоцянівська І.В.,
доц. Колядич Ю.В., доц. Теплова О.Ю., ст. викл. Дабіжа Л.П.);
- «Sustainable education as a way of bringing people together – multiple stories
from Europe and about Europe» (проф. Акімова О.В., доц. Столяренко О.В., доц.
Холковська І.Л., доц. Галузяк В.М., доц. Дмітренко Н.Є., доц. Каплінський В.В.,
ст. викл. Губіна С.І.);
- «Professional competency of modern specialist: means of formation, development
and improvement» (доц. Петрова А.П., доц. Подзігун О.А.);
- «Information and Innovation Technologies in Education» (доц. Дмітренко Н.Є.).
Показниками наукової продуктивності є індекси цитувань.
бібліометрики української науки у базі Google Scholar на кінець 2018
Гірша ВДПУ становить h=49. Таке велике значення індексу
уможливило нашому університету поділити 39–40-е місце
зареєстрованих у Google Scholar установ.
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За даними
року індекс
цитування
серед 152

На значення цього показника наразі вже впливають праці, на які є більше 49
посилань, зокрема: Р.С. Гуревича, В.М. Костюкевича, В.Г. Кур’яти, Г.І. Денисика,
М.Ю. Кадемії, А. І. Драчука, О.А. Шевчук, А.М. Коломієць, О. В. Акімової, О. М.
Куцевол, В. І. Шахова, В. Ф. Заболотного, В. І. Імбер, І. Я. Завальнюк, В. М.
Галузяка, К. Л. Крутій та інших.

Найбільші показники мають: Костюкевич В.М. (h=21), Гуревич Р.С. (h=19);
Кур’ята В.Г. (h=16), Денисик Г.І. (h=13), Кадемія М.Ю. (h=12) та інші.
Упродовж року зростали індивідуальні значення h-індексу й у більшості
інших викладачів. Найбільші зрушення в цих показниках мають:
№

Прізвище, ім’я, по батькові науковця

Кур’ята Володимир Григорович
Шевчук Оксана Анатоліївна
Костюкевич Віктор Митрофанович
4 Ткачук Олеся Олександрівна
5 Поливаний Степан Володимирович
6 Рогач Тетяна Іванівна
7 Ходаніцька Олена Олександрівна
8 Щепотіна Наталя Юріївна
9 Нікітченко Лілія Олександрівна
10 Рогач Віктор Васильович
1
2
3
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h- індекс
(січень 2018)

h- індекс
(грудень 2018)

10
6
16
6
5
7
6
5
7
7

16
12
21
11
9
11
10
9
10
10

Зростання середнього значення індексу цитувань по ВДПУ за 2018 рік
представлено на графіку.

Значно зменшилась кількість викладачів (всього 50), у яких індекс цитувань
дорівнював нулю. Ці кількісні зміни сприяли поступовому зростанню середнього
значення h упродовж року з 2,1  2,8.
Окремо звертаємо увагу на індекси цитувань наших фахових видань.
№
1
2
3
4
5
6

Назва наукового видання ВДПУ
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в
підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (Copernicus)
Фізична культура, спорт та здоров’я нації
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія (Copernicus)
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія (Copernicus)
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство)
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія

h-індекс

13
8
8
7
6
5

Для підвищення цитованості наших працівників у 2018 році було вирішено
поліпшити доступ науковців усього світу до профілів наших видань. Працівники
інформаційного центру ВДПУ на чолі з Уманцем В.О. створили сайти цих видань
у системі OJS (Open Journal Systems).
18

У системі реалізовано багатомовний інтерфейс доступу до профілів видань,
зокрема, англійською та польською мовами. На малюнку представлені профілі
деяких фахових видань у відкритій журнальній системі OJS (Open Journal Systems).
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Завдяки системній та систематичній роботі фахівців ІОЦ ВДПУ спільно з
редакціями фахових видань щодо наповнення системи, можемо стверджувати, що
відвідуваність сайту значно підвищилась. Ось дані по відвідувачам з різних країн:

На цитованість праць науково-педагогічних працівників значно впливає і
створений у ВДПУ репозитарій, який налічує наразі понад 3500 назв наукових
публікацій. Практика показує, що праці з нашого репозитарію активно цитують
викладачі і навіть студенти з інших ЗВО України, а також науковці з інших країн.
Про міжнародне визнання наших фахових видань свідчить їх реєстрація в
міжнародній наукометричній базі Copernicus, де вже на сьогодні проіндексовані
три наших фахових видання. Це є хорошою основою для того, щоб розпочати
процес підтвердження цих видань фаховими за новими вимогами.
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Видання «Наукові записки ВДПУ. Серія: Філологія (мовознавство)» наразі
перебуває на стадії оцінювання.

Загалом наша міжнародна наукова співпраця розвивається досить швидкими
темпами. У 2018 році університетом укладено нові міжнародні угоди про науковопедагогічну співпрацю з такими установами як:
1) Вища гуманітарна школа (м. Сосновець, Польща);
2) Науково-виробниче підприємство «ABI-Solutions» (м. Лугано, Швейцарія);
3) Перес Юніверсіті Коледж (м. Аккра, Республіка Гана);
4) Факультет театрального мистецтва та кінематографії (м. Кейп-Кеуст,
Республіка Гана).
Отже, наразі маємо 42 довгострокові угоди із закордонними ЗВО, науковими
установами й організаціями. Динаміка зростання кількості довгострокових
міжнародних угод представлена на малюнку.
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П’ятий рік поспіль функціонує спільний проект у форматі «змішаного
навчання» (web-blended teaching) під назвою «Підготовка учителів в
університетах США», започаткований доктором Д. Пауеллом та старшим
викладачем С.А. Кузьміною, що є своєрідною платформою для постійного
професійного обміну та міжнародної наукової співпраці. Кожна лекція
супроводжується дискусією на форумі з американськими професорами. Студенти
факультету іноземних мов також отримують гарну нагоду для міжкультурного
спілкування з американськими студентами.
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Інноваційна програма «DLL – вчимося навчати німецької»
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського є
флагманом в Україні у впровадженні інноваційної програми «DLL – вчимося
навчати німецької», що була розроблена Гете-інститутом та науковцями у галузі
методики викладання іноземних мов провідних університетів Німеччини.
Британська Рада. Проект «Шкільний учитель нового покоління»
У викладанні англійської мови факультет іноземних мов співпрацює із
Британською Радою в Україні. Вінницький державний педагогічний університет є
учасником проекту Міністерства освіти і науки та Британської Ради «Шкільний
вчитель нового покоління». Координатором проекту у Вінницькому
педуніверситеті єст. викладач кафедри англійської філології Змієвська О.О.
Завдяки тісній співпраці з Британською Радою викладачі та студенти інституту
іноземних мов користуються веб-ресурсами Британської Ради та веб-бібліотекою
Інституту Викладання Мов (Велика Британія), а факультет отримав грант на
купівлю навчальної літератури.
Результати індивідуального рейтингу викладачів у 2018 році
У 2018 р. у ВДПУ вдруге було здійснено індивідуальне рейтингове оцінювання
наукової діяльності науково-педагогічних працівників. Це було зроблено на
виконання Закону «Про вищу освіту» (2014 р.), де в Розділі V «Забезпечення
якості вищої освіти» зазначено, що система внутрішнього забезпечення якості
освіти передбачає: «щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науковопедагогічних і педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне
оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті закладу вищої
освіти, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб». Рейтинг все ще
викликає на кафедрах жваві обговорення, але спостерігаємо зростання
усвідомлення всіма викладачами необхідності й прозорості цієї процедури. Як
видно з результатів та їх вибіркової перевірки, рейтинг виявився досить
різновекторним, багатоаспектним, об’єктивним і демократичним. Це підтверджує
хоча б той факт, що окремі молоді й активні науковці мають вищий рейтинг, ніж
досвідчені професори.
№

Прізвище, ім’я, по батькові науковця

Кількість балів

1

Гуревич Роман Семенович

4128,7

2

Кур’ята Володимир Григорович

3824,0

3

Костюкевич Віктор Митрофанович

3127,0

4

Лазаренко Наталія Іванівна

2871,7

5

Хіля Анна Вікторівна

2815,8

6

Голюк Оксана Анатоліївна

2734,8

7

Шахов Володимир Іванович

2698,6

8

Денисик Григорій Іванович

2664,0
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9

Шахіна Ірина Юріївна

1956,1

10

Коломієць Алла Миколаївна

1906,0

11

Бойчук Віталій Миколайович

1904,1

12

Акімова Ольга Вікторівна

1890,0

13

Паламарчук Ольга Миколаївна

1886,0

14

Романюк Іван Миронович

1829,0

15

Матяш Ольга Іванівна

1819,0

16

Демченко Олена Петрівна

1649,5

17

Яременко Олександр Іванович

1635,0

18

Кобися Алла Петрівна

1632,0

19

Кобися Володимир Михайлович

1614,0

20

Гальчак Сергій Дмитрович

1602,0

Починаючи з наступного року плануємо публікувати індивідуальні рейтинги
перших 20 науковців на офіційному сайті ВДПУ в т.з. «розгорнутій версії», тобто з
посиланнями на усі документи, що підтверджують достовірність даних. Сьогодні
такий рейтинг опублікований лише доц. Голюк О.А. (наука – корисні посилання).
На рисунку червоною кривою показано бажаний розподіл Гауса, якому
відповідають більшість величин у природничих і соціальних процесах. Справжній
же розподіл рейтингових балів у 2017 році представлено синьою кривою, а у 2018
році – зеленою кривою, з яких видно, що найбільша кількість викладачів у 2017
році мали результати в межах 200-400 балів, а у 2018 році – в межах 400-600 балів,
тобто максимум поступово зміщується до середини розподілу. Дуже сподіваємось,
що з кожним роком пік синьої кривої буде зміщуватись в напрямі більших значень.
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Основні проблеми і пріоритетні напрями подальшої наукової діяльності
Отже, підводячи підсумки науково-дослідної роботи університету за 2018 рік,
можна констатувати, що основні завдання, інтенсивність реалізації та отримані
результати наукової діяльності наших співробітників цілком відповідають вимогам,
темпам і очікуванням сьогодення. У той же час чітко окреслилось коло важливих
проблем, які потребують скорішого розв’язання, а саме:
1. Не всі структурні підрозділи активізували свою роботу щодо участі в проектах
і програмах грантової підтримки науково-дослідної діяльності з боку вітчизняних і
закордонних джерел фінансування.
2. Залишається низьким рівень цитованості наших фахових видань.
3. Тільки частково використовуються наші можливості щодо видання наукових
праць спільно із закордонними партнерами.
4. Лише кожний 4-й викладач має публікації у виданнях, що індексуються
базами Scopus і Web of Science.
5. Несумірно низьким залишається відсоток викладачів, які мають п’ять і більше
публікацій у базах Scopus і Web of Science.
6. Недостатня кількість вчених університету (близько 20) мають ненульові
індекси цитувань у Scopus і Web of Science.
Тому до перспективних напрямів поліпшення організації наукової
діяльності в університеті відносимо такі:
1) подальше систематичне наповнення офіційних сайтів фахових видань
університету;
2) активізація публікаційної активності всіх викладачів у виданнях, що
індексуються в наукометричних базах Scopus і WoS з метою презентації наших
наукових здобутків на міжнародному рівні;
3) ширше залучення науково-педагогічних працівників і студентів
Педуніверситету до участі в конкурсах науково-дослідних проектів і грантових
програмах міжнародного, загальнодержавного та місцевого рівнів;
4) розширення практики закордонних стажувань науково-педагогічних
працівників з метою вивчення передового закордонного досвіду, налагодження і
зміцнення міжнародних контактів;
5) продовження практики поповнення фондів бібліотеки друкованими
науковими виданнями викладачів Педуніверситету і наповнення репозитарію
електронними варіантами цих видань;
6) активізація роботи щодо вдосконалення наших фахових видань відповідно
до нових вимог.
Планування НДР на 2019 рік
Основні питання наукової діяльності знайшли своє відображення у плані
науково-дослідної роботи університету на 2019 рік. Традиційно цей план носить
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комплексний характер і складається з 6 розділів: підготовка науково-педагогічних
кадрів; науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи; видавнича діяльність;
науково-методичні заходи; міжнародна діяльність; наукове співробітництво з ВНЗ
і науковими установами України.
Згідно з поданими пропозиціями у 2019 році передбачається захист 12
кандидатських і 7 докторських дисертацій, буде виконуватись 30 науководослідних робіт, заплановано видати понад 30 монографій, майже 120 підручників
і навчально-методичні посібників, плануємо провести 35 наукових конференцій
різних рівнів. Майже всі кафедри університету декларували активізацію
міжнародної діяльності. Окремо варто сказати про наміри наших науковців
популяризувати свої наукові здобутки шляхом публікацій у вітчизняних і
закордонних виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних.

Проректор з наукової роботи

проф. Коломієць А.М.
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