ПІДСУМКИ
науково-дослідної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
за 2021 рік і затвердження плану науково-дослідної роботи на 2022 рік
Основні результати наукової діяльності університету забезпечували у звітному році кількість штатних науковопедагогічних працівників збільшилась на 7 осіб, сягнувши числа 394, проте збільшився і відсоток викладачів, які мають
наукові ступені та/або вчені звання (87):

У 2021 році викладачами та співробітниками ВДПУ було захищено 3 докторських та 19 кандидатських дисертацій:
Докторські дисертації захистили:
1. Галузяк В.М., професор кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами (науковий консультант
– акад. Гуревич Р.С.);
2. Дмитренко Н.Є. – доцент кафедри методики навчання іноземних мов (науковий консультант – проф. Ніколаєва С.Ю.);
3. Михайленко Л.Ф. – доцент кафедри алгебри і методики навчання математики (науковий консультант – проф. Матяш О.І.);
Кандидатські дисертації захистили:
1. Адамчук В.В. – асистент кафедри теорії і методики спорту (науковий консультант – проф. Костюкевич В.М.);
2. Бабчук Ю.М. – викладач кафедри образотворчого, декоративного мистецтва, технологій та безпеки життєдіяльності
(науковий керівник – проф. Коломієць Д.І.);
3. Безносюк Н.С. – старший викладач кафедри хімії та методики навчання хімії (науковий керівник – проф. Блажко О.А.);
4. Бойко М.О. – викладач кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації (науковий керівник
– проф. Фурман Ю.М.);
5. Боровська О.О. – асистент кафедри німецької філології (науковий керівник – проф. Пилипенко Р.Є.);
6. Долинний С.С. – асистент кафедри психології та соціальної роботи (науковий керівник – проф. Візнюк І.М.);
7. Задворняк Л.С. – асистент кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами (науковий
консультант – проф. Акімова О.В.);
8. Зубко В.С. – асистент кафедри психології та соціальної роботи (науковий керівник – проф. Лазаренко Н.І.);
9. Колеснік К.А. – асистент кафедри дошкільної освіти (науковий керівник – проф. Лазаренко Н.І.);
10. Мельник І.М. – асистент кафедри психології та соціальної роботи (науковий керівник – проф. Шахов В.І.);
11. Подорожний В.Г. – асистент кафедри психології та соціальної роботи (науковий керівник – проф. Паламарчук О.М.);
12. Поп О.Ю. – викладач кафедри методики навчання іноземних мов (науковий керівник – проф. Акімова О.В.);
13. Самойлюк О.В. – викладач кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації (науковий
керівник – проф. Випасняк І.П.);
14. Сапогов М.В. – завідувач лабораторіями кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті (науковий керівник
– проф. Кадемія М.Ю.);
15. Семенов Є.К. – асистент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті (науковий керівник – доц. Кобися
В.М.);
16. Сомик О.М. – асистент кафедри музикознавства, інструментальної підготовки та хореографії (науковий керівник – проф.
Дороніна О.А.);

17. Стахова І.А. – асистент кафедри початкової освіти (науковий керівник – проф. Крутій К.Л.);
18. Тодосієнко Н.Л. – викладач кафедри мистецьких дисциплін дошкільної та початкової освіти (науковий керівник – проф.
Лазаренко Н.І.);
19. Худоярова О.С. – старший викладач кафедри хімії та методики навчання хімії (науковий керівник – проф. Ранський А.П.).

Приріст у кілька докторів наук щороку – це гарна традиція. Намагатимемось її дотримуватись, маємо всі підстави і в 2022
році отримати ще кілька докторів і кілька кандидатів наук з числа нинішніх штатних працівників. Загалом маємо значне
зростання кількості докторів наук. Наразі їх 60, тобто за 6 років кількість докторів збільшилась майже в 2,5 рази.

Упродовж звітного року Міністерством освіти і науки України було присвоєно вчене звання професора 12 викладачам
(Герасимовій І.Г., Зузяк Т.П., Каплінському В.В., Клочко О.В., Ковтонюк М.М., Кононенку В.В., Лазаренко Н.І., Мельничук
О.Ф., Мисліцькій Н.А., Сільвейстру А.М., Столяренко О.В., Шевченко Л.С.), вчене звання доцента 25 викладачам (Баюрко
Н.В., Блажко А.В., Габі І.М., Гавриловій Н.В., Голуновій Л.А., Грінченко Т.Д., Губіній С.І., Жовнич О.В., Зарічанській Н.В.,
Коваль Т.В., Ковтонюк Г.М., Косаківському В.А., Кульчицькій І.А., Люльчак С.Ю., Моклюку М.О., Москвічовій Ю.О.,
Онищук В.Є., Онофрійчук Л.М., Опушко Н.Р., Петрову О.О., Поливаному С.В., Саранчі І.Г., Уманцю В.О., Шикирінській
О.А., Якимчук О.М.).
Професорам Іваницькій Н.Л., Кур’яті В.Г., Бриліну Б.А. призначено довічну стипендію Кабінету Міністрів України за
видатні заслуги у сфері вищої освіти (розпорядження КМУ від 29 вересня 2021 р. № 1174 р.).
Сідоровій І.С. указом Президента України від 23 серпня 2021 р. № 406/2021 присвоєно почесне звання «Заслужений
працівник культури України».
Акад. Гуревич Р.С. нагороджений срібною медаллю «Василь Зеньковецький» (листопад 2021 р.)
Проф. Шевченко Л.С. нагороджена медаллю «Василь Сухомлинський» (серпень 2021 р.)
Проф. Гальчак С.Д. нагороджений медаллю Всеукраїнського об’єднання «Країна» «За збереження історії».
Основними індикаторами результату наукової діяльності МОН вважає: зароблені кошти, публікаційну продукцію, закупівлю
наукового обладнання, міжнародне визнання та інші.
2021 рік видався урожайним в плані фінансування наукової діяльності. Загалом на рахунок спеціального фонду надійшло
515 572 грн, а на основний фонд – 808 798 грн. Тут завдячуємо науковим керівникам Зіньку Ю.А., Рогачу В.В., Гуревичу
Р.С., Загородньому С.П., а особлива подяка Куряті В.Г. за виграний держбюджетний конкурс (на суму 808 798 грн.) і Жовнич
О.В. за виграний міжнародний конкурс Еразмус + (понад 352 977 грн.), а також командам, які працюють над цими
проектами. Загальний обсяг коштів, зароблених за рахунок наукової діяльності у 2021році 1 324 370 грн.

Обсяг коштів, зароблених за рахунок наукової діяльності

У 2020 році університетом придбано наукового обладнання на загальну суму 56 514 грн, у 2021 186 436 грн. Це все ще мало,
маємо заробляти за наукову діяльність більше і витрачати ефективно кошти на обладнання, яке сприятиме розвитку науки в
університеті. І до цього процесу має бути долучена кожна кафедра.
Загалом на кожному факультеті виконуються по кілька кафедральних тем. Рішенням вченої ради університету від 5 січня 2022
року (протокол №8) були затверджені підсумкові звіти 5 кафедральних ініціативних науково-дослідних робіт, термін
виконання яких закінчився у 2021 році.
Три з п’яти тем були зареєстровані в УкрІНТЕІ:
1) «Актуальні проблеми всесвітньої історії та методики її викладання (РК №0120U101011» (кафедра всесвітньої історії,
керівник – проф. Мельничук О.А.);
2) «Варіаційний метод дослідження одного класу гамільтонових систем (РК №0119U102956)» (кафедра математики та
інформатики, керівник – доц. Бак С.М.);
3) «Сучасні тенденції комп'ютерного 3-D моделювання (РК №0119U103325)» (кафедра математики та інформатики,
керівники – проф. Ковтонюк М.М., проф. Клочко О.В.);
4) «Інтегрований підхід у викладанні художніх дисциплін дошкільної та початкової освіти як вимога сьогодення»
(кафедра мистецьких дисциплін дошкільної та початкової освіти, керівник – доц. Старовойт Л.В.);
5) «Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів хімії до роботи у профільній школі» (кафедра хімії та
методики навчання хімії, керівник – проф. Блажко О.А.)
Принагідно нагадуємо, що нові кафедральні теми МОН України вимагає реєструвати в УкрІНТЕІ (онлайн-реєстрація).
Упродовж звітного року кілька керівників зареєстрували свої теми, тому наразі маємо 16 реєстраційних карток на 38
кафедральних НДР, а повинні мати 100%. По-перше, це дуже важливо для ваших аспірантів-докторантів, по-друге, цього
вимагає звітність МОН України.

До речі, два роки тому ми домовились оформляти результати НДР у вигляді колективної монографії і розміщувати її в репозитарії
університету.
Загалом за 2021 рік понад 100 викладачів ВДПУ долучились до написання 56 монографії в Україні та 45 закордонних, переважна
більшість з яких колективні. Особливо цінними вважаємо ті, які надруковані мовами країн ЄС і представлені на сайтах іноземних
видавництв.
Ще одним із видів підтвердження цінності наукових результатів є патенти й авторські свідоцтва. У 2021 році
співробітниками ВДПУ було отримано 3 патенти та 11 свідоцтв про реєстрацію авторського права:
Патенти на корисну модель:
1. «Спосіб підвищення урожайності баклажана» (№ 149258 від 28.10.2021 р.; автори – Кур’ята В.Г., Рогач В.В., Рогач Т.І.);
2. «Спосіб підвищення урожайності перцю солодкого» (№149257 від 28.10.2021 р.; автори – Кур’ята В.Г., Попроцька І.В.,
Рогач В.В., Рогач Т.І.);
3. «Спосіб очищення стічних вод адсорбційним методом» (№148625 від 25.08.2021 р.; автори – Сакалова Г.В., Кравець Н.,
Петрук Г.Д., Ткачук Л.О., Василінич Т.М.).
Свідоцтва про реєстрацію авторського права на науковий твір:
1. «Особливості системи оптико-фізичної реабілітації при прогресуючій короткозорості у підлітків» (№ 101736 від
12.01.2021р., автори - Чаланова Р.І., Ломінога С.І., Онищук В.Є.,Гаврилова Н.В., Мацейко І.І.);
2. «Спосіб визначення фізіологічно адекватної відповіді клітинної ланки імунітету при довготривалому стрес-індукованому
процесі» (№ 102140 від 29.01.2021р., автор – Чаланова Р.І.);
3. «Методика конгруентної реабілітації» (№ 202104196 від 25.02.2021 р., автор – Самойлюк О.В.);
4. «Теоретико-методичні основи розробки тренувальної програми для вдосконалення витривалості та її використання в
процесі підготовки спортсменів командних ігрових видів спорту» (№ 102748 від 22.02.2021 р., автори - Костюкевич В.,
Шинкарук О., Щепотіна Н.);
5. «Розробка тренувальної програми вдосконалення координаційних здібностей спортсменів командних ігрових видів спорту
на прикладі хокею на траві» (№ 108869 від 23.10.2021 р., автори - Костюкевич В., Шинкарук О., Щепотіна Н.);
6. «Народне харчування селян Погребища: колишнє і сучасне. 1900-1980-ті рр.» (№ 102724 від 19.02.2021 р., автор –
Гребеньова В.О.);
7. «Електронна педагогіка та сучасні технології навчання» (№ 106022 від 08.07.2021 р., автори – Люльчак С.Ю., Кізім С.С.);
8. «Принципи побудови та захист інформації баз даних» (№ 106023 від 08.07.2021 р., автор – Люльчак С.Ю.);

9. «Засоби інтерактивного навчання в професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників» (№106024 від 08.07.2021
р., автор – Люльчак С.Ю.);
10. «Від профільного навчання до професійного» (№106220 від 14.07.2021 р., автори – Кадемія М.Ю., Люльчак С.Ю.);
11. «Вимоги до електронного навчального середовища та можливості їх реалізації у професійній підготовці майбутніх
педагогів» (№ 107323 від 16.08.2021 р., автори – Люльчак С.Ю., Кізім С.С.)
Окрім того, ВДПУ вперше за останніх 10-20 років має чим звітуватись за пунктом «створення наукомістких технологій».
«Технологія вирощування перцю солодкого»

Про високу ефективність наукової діяльності свідчать, насамперед, показники публікаційної активності, які ми бачимо з
профілів ВДПУ у базах Google Scholar, Scopus, WoS. Ці профілі розміщені на сайті бібліотеки.

Результати активності кожного викладача доступні на сайті бібліотеки в особистих наукометричних портретах.

Нагадуємо, що лише база Scopus створює профіль науковця автоматично, а усі інші потребують ретельного догляду та
доопрацювань у ручному режимі. Завдяки профілям у базах бачимо кількість праць, а також число цитувань і індекси Гірша
кожного та ВДПУ в цілому. Саме з цих профілів ми беремо основну статистику до звіту, оскільки там вона верифікована
самими базами.

Загалом у 2021 році нашими викладачами опубліковано 151 статтю, що відповідає запланованій на початку року кількості і
трішки перевершує минулорічний результат (146). Це свідчить, що ми почали більше вірити в себе і реально оцінюємо
можливості індексації статті.
Серед викладачів, які мають 4 та більше публікацій у Scopus та Web of Science за 2021 рік, найбільшу кількість опублікував
Костюкевич В.М. – 7, Кур’ята В.Г. – 6, Вознюк Т.В. і Щепотіна Н.Ю. – по 5; Хуртенко О.В., Зузяк Т.П., Гуревич Р.С., Клочко
О.В. – по 4. Ще є кілька людей, у яких прозвітовано по 3-4 і більше праць, але не всі вони проіндексувались у профілі.
Загалом, уже 258 (проти 223 в минулому році) із 394 штатних викладачів мають публікації у виданнях, що індексуються
базами SCOPUS або Web of Science, що дорівнює 65% (проти 58% у минулому році) від особового складу.

Пам’ятаючи, що ліміт бюджетних місць у магістратурі залежить від кількості викладачів, які загалом мають 5 і більше статей
у наукометричних базах, звертаємо увагу на те, що таких науковців у нас вже 65 (проти 50 минулого року). У таблиці вище
ми відобразили лише ту кількість праць, що підтверджена в профілях.
Цитування публікацій викладачів ВДПУ в базі Scopus.

Тематика наукових публікацій у базі SCOPUS за галузями знань має дещо інший розподіл, ніж минулі роки. Поступово
зменшується частка праць з галузі математики, професій з оздоровлення, інженерії, а зростає представленість соціальних
наук (майже 13%), що цілком логічно для педагогічного університету.

Найбільший індекс Гірша в базі Scopus має В. М. Костюкевич (26 праць, h = 9).

У наукометричній базі Web of Science індекс Гірша ВДПУ також зріс на 1 високим (вже h = 15).
Загальна кількість цитувань за рік зросла на 105 (1105, було 1210).

Найбільшу кількість праць у WoS (34) має В.Г.Кур’ята з індексом Гірша h = 8.

У звіті МОН України вимагає представити окремі показники у перерахунку на 1 штатного науково-педагогічного працівника,
зокрема й кількість статей у виданнях, що індексуються базами SCOPUS та Web of Science.

Ми можемо пишатися тим, що упродовж 2021 року цей показник ефективності дещо зріс, але значення 151 / 394 = 0,383
статті на одного викладача у 2021 році означає, що у звітному році ми знову публікували одну таку статтю на 3 штатних
викладачі.

Це число все ще мале для того, щоб конкурувати з іншими ЗВО України. Маємо прагнути хоча б одиниці. Це цілком реально,
адже вже у 2021 році маємо кілька кафедр, що досягли показника «кількість статей за рік дорівнює або більше кількості
викладачів». Це кафедри: математики та інформатики, дошкільної освіти, початкової освіти, біології, інноваційних
технологій, педагогіки та професійної освіти, теорії і методики фізичного виховання. Отже, інші кафедри мають гарний
приклад для наслідування.

Кількість статей в українських фахових виданнях Категорії «Б» цього року становить 366 одиниць. Наразі маємо 5 власних
наукових періодичних видань, які підтвердили свою фаховість, отримавши Категорію Б.
Назва наукового видання ВДПУ Категорії Б
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми
Фізична культура, спорт та здоров’я нації
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія
Цього року на природничо-географічному факультеті створені та отримали державну реєстрацію друкованого ЗМІ три нових
журнали: «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія:
Теорія та методика навчання природничих наук», «Ландшафтознавство» та англомовне видання «Personality and Environment
Issues» (Питання особистості та середовища). Також свідоцтво державну реєстрацію друкованого ЗМІ отримало нове видання
«Публічне управління і право: історія, теорія, практика». Сподіваємось, що найближчим часом ці нові видання підтвердять
категорію Б, а також почнуть індексуватися базами Scopus та Web of Science. Проте, для цього необхідно зараз активно
публікуватись в таких базах, цитуючи наших науковців.
Окрім того, у жовтні 2021 року наш університет було внесено як суб’єкт видавничої справи до Державного реєстру видавців,
виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції України. Отже, окрім освітньої та наукової діяльності, ми можемо
займатися ще виготовленням видавничої продукції під логотипом ВДПУ.
Важливим компонентом науково-дослідної роботи закладу є участь студентів у всеукраїнських та міжнародних змаганнях
наукового характеру – олімпіадах, конкурсах, турнірах, чемпіонатах. У 2021 році наші студенти (разом з науковими
керівниками) підготували та надіслали до базових ЗВО 116 наукових робіт для участі у Всеукраїнському конкурсі
студентських науково-дослідних робіт з природничих, технічних і гуманітарних дисциплін. 76 студентів-авторів було
запрошено до участі у підсумкових on-line-конференціях другого туру конкурсу.

За результатами конкурсу, затвердженими Наказом МОН України від 28 липня 2021 року №865, маємо 35 переможних робіт
(6 перших, 12 других, 17 третіх місць), які підготували й успішно захистили 54 студенти-призери. Це перевершує високий
показник минулого року. Упродовж останніх 5 років за підсумками Всеукраїнського конкурсу студентських науково-дослідних
робіт з галузей знань і спеціальностей Вінницький державний педагогічний університет незмінно посідає перше місце серед
педагогічних ЗВО України. Динаміка кількості перемог (переможців) II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських
науково-дослідних робіт представлена на графіку.

Також відзначимо успіхи вихованців, які беруть участь в інших міжнародних і всеукраїнських наукових олімпіадах,
конкурсах, турнірах, чемпіонатах. Тут також маємо 22 перемоги (індивідуальні та командні), які для університету здобули 46
студентів, зокрема: І, ІІ, ІІІ місця на ХІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка (уперше за
багато років наші студенти зайняли весь п’єдестал); Всеукраїнському та Міжнародному етапах командної студентської
першості світу програмування АСМ-ІСРС (відзначаємо перше місце серед педагогічних університетів усієї Південно-Східної
Європи); Всеукраїнському конкурсі з інфо-медійної грамотності; VII Всеукраїнському фестивалі буктрейлерів «Book
Fashion-2021»; Всеукраїнській студентській олімпіаді з польської мови; Всеукраїнському конкурсі студентської молоді

«Здорова дитина – здорова нація»; Міжнародному інклюзивному конкурсі «Точки дотику - 2021»; ХІХ Міжнародному
конкурсі з Web-дизайну та комп’ютерної графіки; Всеукраїнському конкурсі асоціації германістів України; Конкурсі
Німецької служби академічних обмінів DAAD; Всеукраїнському шекспірівському конкурсі студентських дослідницьких
проектів імені Віталія Кейса та інших змаганнях.

Загалом в усіх міжнародних і всеукраїнських студентських наукових конкурсах, турнірах, чемпіонатах 57 наукових робіт
завоювали призові місця, а 100 наших вихованців стали переможцями та призерами. Вкотре не словом, а ділом
підтверджуємо, що студентська науково-дослідна робота завжди була, є та буде потужною складовою загальної
університетської науки. Також у звітному році факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв продовжує бути базовим
ЗВО для проведення Другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських науково-дослідних робіт з «Початкової освіти»,
факультет філології й журналістики – для регіональних етапів Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика
і Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, а факультет
математики, фізики та комп’ютерних наук приймав учасників регіонального етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з
програмування та Всеукраїнської олімпіади геометричної творчості імені В.А. Ясінського. Усі заходи пройшли на високому
організаційно-методичному рівні.

Результати індивідуального рейтингу викладачів у 2021 році
У 2021 р. у ВДПУ в п’ятий раз здійснено індивідуальне рейтингове оцінювання наукової діяльності науково-педагогічних
працівників. Спостерігаємо зростання усвідомлення всіма викладачами необхідності й прозорості цієї процедури, яка, до того
ж, дістала схвалення усіх комісій з акредитації. На слайді показано перші 25 позицій рейтингу із кількістю балів понад 2000,
тобто – орієнтир, на який мають рівнятися інші. Повна версія рейтингу представлена на сайті в розділі «НАУКА».

Основні проблеми і пріоритетні напрями подальшої наукової діяльності
Підводячи підсумки науково-дослідної роботи університету за 2021 рік, можна було б констатувати, що одержані результати
наукової діяльності мають позитивну динаміку. Проте вимоги до діяльності університетів з кожним роком зростають,
конкуренція збільшується. Тому окреслюємо коло важливих проблем, які потребують якнайшвидшого розв’язання, а саме:
1. Усе ще залишається слабкою участь структурних підрозділів у проектах і програмах грантової підтримки науково-дослідної
діяльності з боку вітчизняних і закордонних джерел фінансування.
2. Не всі кошти, залучені на наукову діяльність із зовнішніх джерел, проходять через рахунки спеціального фонду
університету, отже не можуть бути зараховані нам в актив на рівні МОН України.
3. Варто продовжувати спроби отримання категорії «А» нашими фаховими виданнями і категорії «Б» новоствореними 4-ма
виданнями.
4. Лише 65% штатних викладачів мають публікації у виданнях, що індексуються базами Scopus або Web of Science.
5. Низьким залишається відсоток викладачів, які мають п’ять і більше публікацій у базах Scopus і Web of Science (лише 17%
штатних викладачів).
6. Недостатня кількість вчених університету (лише біля 100) мають ненульові індекси цитувань у Scopus і Web of Science.
Тому до перспективних напрямів поліпшення організації наукової діяльності в університеті відносимо якомога скоріше
розв’язання цих питань.

Планування НДР на 2022 рік
Основні питання наукової діяльності знайшли своє відображення у плані науково-дослідної роботи університету на 2022 рік.
Згідно з пропозиціями, що були подані кафедрами, у наступному році передбачається: захист 3 кандидатських дисертацій;
виконання 38 кафедральних науково-дослідних робіт; науковці планують долучитися до написання 46 монографій, 117
підручника та навчально-методичного посібника, 170 статей у виданнях, що індексуються SCOPUS та Web of Science.

