Форма 9.

СТОРІНКА 1
Індивідуальний науковий рейтинг
науково-педагогічних працівників
Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського
за 2018 рік
Факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв
Кафедра дошкільної та початкової освіти
Прізвище, ім’я, по-батькові Голюк Оксана Анатоліївна
Вчене звання, науковий ступінь кандидат педагогічних наук, доцент
Посада завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти

№ номінації

КРИТЕРІЇ
№
з/п

1
2
3
4

І

5
6
7
8

9

Назва номінації та критерії

Сума балів
за
критерій

Сума
балів

Документ, що
підтверджує результати
наукової діяльності
викладача

І. Підготовка дисертаційних робіт. Отримання вчених звань
Захист докторської дисертацій
300 балів
Автореферат
Консультування докторськими
150 балів
Автореферат
дисертаціями (захист докторанта)
Захист кандидатської дисертації
150 балів
Автореферат
Керівництво кандидатськими дисертаціями
75 балів
Автореферат
(захист аспіранта)
Отримання звання професора (ДАК)
200 балів
Копія атестату
Отримання звання доцента (ДАК)
100 балів
Копія атестату
Отримання звання професора університету
100 балів
Копія атестату
Консультування докторськими
20 балів за
Ксерокопія звіту
дисертаціями (за час навчання здобувача у
календарни
докторанта
докторантурі)
й рік
Керівництво кандидатськими дисертаціями
10 балів за
Ксерокопія звіту аспіранта
(за час навчання аспіранта в аспірантурі)
календарни
й рік
0
УСЬОГО

Форма 9.

СТОРІНКА 2
Індивідуальний науковий рейтинг
науково-педагогічних працівників
Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського

№ номінації

КРИТЕРІЇ
№
з/п

1
2
3
4

Назва номінації та критерії

ІІ. Науково-дослідна робота
Керівництво держбюжетною темою, що
фінансується МОН України
Участь у держбюжетній темі, що
фінансується МОН України
Керівництво госпдоговірною темою
(стартап)
Участь у госпдоговірній темі (стартап)

6

Керівництво кафедральною науковою
темою
Участь у кафедральній науковій темі

7

Участь у реалізації угоди про співпрацю:

5

–
–

міжнародної
вітчизняної

Сума балів
за критерій

200 балів
(на рік)
60 балів
(на рік)
150 балів
(на рік)
50 балів
(на рік)
75 балів
(на рік)
20 балів
(на рік)

Сума
балів

Копія анотованого звіту
Копія анотованого звіту
Копія анотованого звіту
Копія анотованого звіту
75

9

Керівництво грантовим проектом
обласного (міського) рівня
Участь у грантовому проекті обласного
(міського) рівня

Копія анотованого звіту
Копія анотованого звіту

50 балів

250

25 балів

125

ІІ

8

Документ, що підтверджує
результати наукової діяльності
викладача

150 балів

 Старопольська Вища Школа (Кельце,
Польща);
 Вища
Лінгвістична
Школа
(Ченстохове, Польща);
 Мозырский
государственный
педагогический университет имени И. П.
 Белорусский
государственный
педагогический
університет
имени
Максима Танка;
 «Брестский
государственный
университет имени А.С. Пушкина»/
• Угода про співпрацю з ГО «Вінниця
ДАУН СИНДРОМ»;
 Глухів
 Івано-Франківськ
 Полтава
 Драгоманова

Сертифікат

50 балів

50

УСЬОГО

500

Участь у реалізації апробації
проекту "Статеве виховання
дітей із інтелектуальною
недостатністю", що проходить в
рамках експериментального
майданчика на базі кафедри
дошкільної та початкової освіти
у співпраці із ГО «Вінниця
ДАУН СИНДРОМ»

Форма 9.

СТОРІНКА 3
Індивідуальний науковий рейтинг
науково-педагогічних працівників
Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського

№ номінації

КРИТЕРІЇ
№
з/п

Назва номінації та критерії

Сума балів
за критерій

Сума
балів

4

ІІІ. Організаційно-наукова робота щодо захисту
дисертаційних робіт
Голова спеціалізованої вченої ради (вченої
100 балів
ради університету), член експертної ради
МОН України, керівництво науковим
товариством регіонального рівня
Заступник голови спеціалізованої вченої
50 балів
ради (вченої ради університету)
Вчений секретар спеціалізованої вченої
50 балів
ради (вченої ради університету)
Член спеціалізованої вченої ради
30 балів

5

Член НМР, комісій МОН України

6

Опонування дисертаційних робіт:

1

2
3

ІІІ

–
–
7

Копія відповідних
документів
Копія відповідного
документу
Копія відповідного
документу
Копія відповідних
документів
Копія відповідних
документів

25 балів
20 балів

Автореферат
Автореферат

15 балів
10 балів

Копія висновків
Копія висновків

Експертування дисертаційних робіт:

–
–
8

докторських
кандидатських

50 балів

Документ, що
підтверджує результати
наукової діяльності
викладача

докторських
кандидатських

Відгук на автореферат дисертацій:

–
–

докторських
кандидатських

10 балів
5 балів
УСЬОГО

5
5

Копія відгуку
Копія відгуку

Форма 9.

СТОРІНКА 4
Індивідуальний науковий рейтинг
науково-педагогічних працівників
Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського

№ номінації

КРИТЕРІЇ
№
з/п

Назва номінації та
критерії

Сума балів
за
критерій

Сума
балів

Документ, що підтверджує результати
наукової діяльності викладача

ІV. Видавнича діяльність
1

Публікація монографій

1 др. арк. –
10 балів

17

Голюк О. А. Досвід підготовки вчителя до естетичного
виховання молодших школярів: історико-педагогічний
аспект / О. А. Голюк, Н. О. Пахальчук / European vector of
contemporary psychology, pedagogy and social sciences: the
experience of Ukraine and the Republic of Poland: Collective
monograph / Volume 3. Sandomierz: Izdevnieciba “Baltija
Publishing”, 2018. – P. 93-114. (1,5 д.а., авт. – 0,7 д.а.)
http://library.vspu.net/handle/123456789/3032?show=full
Голюк О. А. Педагогічні погляди С.І.Миропольського
на зміст початкової освіти / О.А.Голюк, Н.Ю.Родюк /
Development trends in pedagogical and psychological sciences:
the experience of countries of Eastern Europe and prospects of
Ukraine: monograph / edited by authors. – 1st ed. – Riga, Latvia
: “Baltija Publishing”, 2018. – С. 280-305. (1,6 д.а., авт. 1 д.а.)
http://www.baltijapublishing.lv/index.php/pedpsy-science

2

3

4
ІV

Публікація підручників,
посібників з грифом
МОН
Публікація навчальних
посібників, затверджених
вченою радою
університету
Публікація навчальних
посібників, методичних
рекомендацій,
затверджених вченою
радою факультету
(інституту)

1 др. арк. –
8 балів

Примірник підручника

1 др. арк. –
6 балів
1 др. арк. –
4 бали

Примірник посібника
20

STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт : альтернативна
програма формування культури інженерного мислення в
дошкільників / автор. колект : О.Голюк, О.Грицишена,
О.Демченко, Л.Зданевич, В.Камишин, Г.Кіт та ін. ; наук.
керівник К. Л. Крутій. – Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС» ЛТД,
2018. – 146 с. (17 д.а., авт. – 0,2 д.а.)
Педагогіка: методичні рекомендації до комплексного
екзамену з педагогіки і психології атестації здобувачів вищої
освіти підготовки бакалавра за спеціальністю 013 «Початкова
освіта (напряму підготовки «Початкова освіта») заочної форми
навчання : за змістом педагогічних дисциплін "Основи
педагогіки", "Дидактика", "Теорія та методика виховання",
"Педагогічна майстерність", "Педагогічні технології у
початковій школі", "Організація управління у початковій
освіті", "Основи науково-педагогічних досліджень" /
О.А.Голюк,
Г.Г.Кіт,
Т.М.Кривошея,
Л.В.Любчак,
Л.А.Присяжнюк; за заг. ред. О.А.Голюк. – Вінниця: НіланЛТД, 2018. – 70 с. (Всього – 4 д.а.)
Комплексний екзамен з методик дошкільної освіти :
методичні рекомендації до атестації випускників освітнього
ступеня бакалавра галузі знань «Педагогічна освіта»
напряму підготовки «Дошкільна освіта» / За ред. О.А.
Голюк – Вінниця, 2018. – 96 с.
Педагогіка: методичні рекомендації до комплексного
екзамену з педагогіки і психології атестації здобувачів
вищої освіти підготовки бакалавра за спеціальністю 013
«Початкова освіта (напряму підготовки «Початкова освіта»)
заочної форми навчання : за змістом педагогічних
дисциплін «Основи педагогіки», «Дидактика», «Теорія та

методика
виховання»,
«Педагогічна
майстерність»,
«Педагогічні технології у початковій школі», «Організація
управління у початковій освіті», «Основи науковопедагогічних
досліджень»
/
О.А.Голюк,
Г.Г.Кіт,
Т.М.Кривошея, Л.В.Любчак, Л.А.Присяжнюк. Вінниця:
Нілан-ЛТД, 2018. – 70 с. - 5 д.а.
Педагогіки і психології дошкільної освіти : методичні
рекомендації до комплексного екзамену для студентів за
напрямом підготовки 6.010101
Дошкільна
освіта
(спеціальності 012 Дошкільна освіта) / Голюк О.А.,
Пахальчук Н.О., Любчак Л.В., Кривошея Т.М. Вінниця :
ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2018. – 79 с. - 7,6 д.а.

5

Публікація статей:

–
–
–

–
–
6

Scopus
Web of Science
Фахові видання у
наукометричних
базах (Copernicus)
та ін.(крім Coogle
Scholar)

Фахові видання
України
Нефахові видання

Публікація тез

1 стаття –
50 балів
1 стаття –
50 балів
1 стаття –
30 балів

90

http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/uk/articles/2018-1doc/2018-1-st14
http://www.sportedu.org.ua/index.php/PES/article/view/535
http://journals.rta.lv/index.php/SIE/article/view/3167

http://library.vspu.net/handle/123456789/3457
http://vspu.edu.ua/faculty/imad/sc.php
https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/
ped_psy_vi_173_71.pdf

1 стаття –
20 балів
1 стаття –
10 балів
1 теза – 5
балів

УСЬОГО
Примітка: 1 др. арк. – 24 с.

150

5

282

Голюк Оксана. Реалізація ідей Василя Сухомлинського в
процесі оновлення освітнього середовища закладів вищої
педагогічної освіти / О. Голюк // Реалізація ідей В. О.
Сухомлинського в практиці роботи сучасних освітніх
закладів : збірник матеріалів регіональних педагогічних
читань / відп. за вип.: І. М. Лапшина, Л. В. Любчак, Н. Ю.
Родюк. – Вінниця : Планер, 2018. – Вип. 15. – С. 11-15.
https://drive.google.com/file/d/0B3SAYR_ssTOdSFgxRXd0Wj
FFWWdvV3ZrZ05CZW1ETmlvM0c0/view?usp=sharing

Форма 9.

СТОРІНКА 5
Індивідуальний науковий рейтинг
науково-педагогічних працівників
Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського

№ номінації

КРИТЕРІЇ
№
з/п

1

2

3

4
V

Назва номінації та критерії

Сума балів
за критерій

Сума
балів

V. Організаційно видавнича діяльність
Головний (відповідальний) редактор
30 (+10)
фахового видання (якщо індексується
балів за
Copernicus + додаткові 10 балів)
кожний
випуск
Заступник головного редактора
15 (+5) балів
(відповідальний секретар) фахового
за кожний
видання (якщо індексується Copernicus +
випуск
додаткові 5 балів)
Член редколегії фахового видання (якщо
10 (+2) балів
індексується Copernicus + додаткові 2
за кожний
бали )
випуск
Головний редактор не фахового видання
15 балів за
45
(в т.ч. студ.)
кожний
випуск

Документ, що підтверджує
результати наукової діяльності
викладача

Примірник видання

Примірник видання
Примірник видання

1.https://drive.google.com/file/d/1Cv6Q0p_BAvC1Oc2oUfkclthFP00xdN/view?usp=sharing
2.https://drive.google.com/file/d/1y-KRBjkygcl88YEe9llZHjktDHUiAfC/view?usp=sharing

3.+ Інклюзія
5

Член редколегії не фахового видання (в
т.ч. студ.)

6

Зовнішнє рецензування наукових робіт:

–
–
–

монографій
підручників
посібників, словників

5 балів за
кожний
випуск

20 балів
15 балів
10 балів
УСЬОГО

15

10
70

1.https://drive.google.com/file/d/1pgcuV9ip6DM1rm
cYBqwDWtr4HaLbK_6_/view?usp=sharing
2.https://drive.google.com/file/d/0B3SAYR_ssTOdS
FgxRXd0WjFFWWdvV3ZrZ05CZW1ETmlvM0c0/v
iew?usp=sharing
3.https://drive.google.com/file/d/1U3EZwJRgWrc_O
0hvTnNy1-XwDmy6994T/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/13oSM4x8bmpP1e4aj
YqA9dz1gfHkAUNOH/view?usp=sharing
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СТОРІНКА 6
Індивідуальний науковий рейтинг
науково-педагогічних працівників
Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського

№
номі
нації

КРИТЕРІЇ
№
з/п
1

VІ

Назва номінації та
критерії
Організація (член
оргкомітету)
Міжнародних та
Всеукраїнських
конференцій, семінарів,
виставок,
участь у цих заходах
(доповідь)

Сума
Сума
Документ, що підтверджує результати наукової
балів за
балів
діяльності викладача
критерій
VІ. Науково-організаційна діяльність
ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми
50 балів
200

10 балів

190

формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової
освіти» https://drive.google.com/file/d/1mI8Fw5HHJvAiPpvhgiJr0RpPC3umdps/view?usp=sharing
ІІ Всеукраїнська науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інклюзивна
освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми
потребами» (Друга школа технологій інклюзивної освіти) 8-9 листопада 2018 року
https://drive.google.com/file/d/1WfmlmeA7T7pPKVkabI6crughWC0UeAmS/view?usp=sharing
Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція з міжнародною участю «Нові
стратегії розвитку початкової освіти в умовах євроінтеграції» (м.Івано-Франківськ, 16
травня 2018 р.)
https://drive.google.com/file/d/0B3SAYR_ssTOdc2NJbDlKU05RQWRkOVptUWUyWkdBLX
NsOHJB/view?usp=sharing
Четверта науково-практична інтернет-конференція молодих науковців та студентів
«Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи» ((м.ІваноФранківськ, 14-15 листопада 2018 р.)
https://drive.google.com/file/d/1U3EZwJRgWrc_O0hvTnNy1-XwDmy6994T/view?usp=sharing
11 – міжнародні (участь)
11 – всеукраїнські (участь)
https://drive.google.com/drive/folders/1urms9Nm_SQoyloUYAhSSEceS77_F9jMc?usp=sharing
Плюс участь:
Третя Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація
освітнього середовища: проблеми та перспективи» / «Modernization of the
educational environment: problems and prospects» (16–17 лютого 2018 року,
Умань – 2018)
https://drive.google.com/file/d/1HrPDkeLyEV7qPfVHo49H3WUO4tdMiMfk/vie
w?usp=sharing
Всеукраїнська науково-практична конференція «Інновації в початковій
освіті: проблеми, перспективи, відповіді на виклики сьогодення»
(м.Полтава, 23-24 травня 2018 року. Полтавський національний
педагогічний університет імені В. Г. Короленка )
https://drive.google.com/file/d/1TwwwFlIsSExapgzFDYRZmka74qQXbXUy/vie
w?usp=sharing
ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Сучасний стан,
проблеми та перспективи розвитку природничих наук та методик їх
викладання» (м.Глухів, 27-28 квітня 2018 року).
https://drive.google.com/file/d/1rRMZNdXkru_Dp0AGK6CpjvY35rQJBk9c/vie
w?usp=sharing
Семінар “Програми подвійних дипломів в Україні: сучасний стан та
перспективи реалізації”, 14 листопада 2018 року (Міністерство освіти і
науки спільно з Національним Еразмус+ офісом в Україні)
https://drive.google.com/file/d/1oFwgySqHChDtoEDVbVPgQEI591jDoWHW/vi
ew?usp=sharing
VII Міжнародна науково-практична конференція «Європейська інтеграція
вищої освіти України в контексті Болонського процесу» (27 листопада 2018
р., м.Київ, Інститут вищої освіти НАПН України).
https://drive.google.com/open?id=15jm6UBUCuNH-IvMoEOHDVcgg2nFfu-UF
Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
«Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя» (VIІ
школа методичного досвіду) 21-22 листопада 2018 року
https://drive.google.com/file/d/1HOAXEySwVjNyfbgHPr3e5wmhMF-NbRZ/view?usp=sharing
Міжнародна наукова конференція II International Scientific and Practical
Conference "Science of the XXI Century: Problems and Prospects of
Researches", 18 січня 2018, в Варшава (Польща).
https://drive.google.com/file/d/1VYFVq23LIkNH95YEPVHz0zKWFzDF4boE/v
iew?usp=sharing
Сандлмір (Польща)
https://drive.google.com/file/d/11ne0fIdT3w_0K5ZqnUbtDaaYP_o1X5FX/view?
usp=sharing
Будапешт, 26 серпня 2018 р.
https://drive.google.com/file/d/1IZdvYK6RJHQ36VV_WTrbnTziOEDm8mp/view?usp=sharing
Науковий семінар «Дитинство – педагогічна рефлексія» (м.Кельце, Польща)
12-13 жлвтня 2018 р.

2

3

4

5

6

7

Організація (член
оргкомітету)
регіональних, обласних
та університетських
конференцій, семінарів,
виставок,
участь в цих заходах

Організація (член
оргкомітету)
факультетських
(інститутських)
конференцій, семінарів,
виставок,
участь у цих заходах
(доповідь)
Організація (член
оргкомітету) ІІ етапу
всеукраїнських
студентських олімпіад і
конкурсів наукових робіт
Організація (член
оргкомітету, член журі) І
етапу студентських
олімпіад
Організація та участь
(доповідь) у
кафедральних семінарах
Заснування і робота
міжнародного наукового
товариства (філії) у
ВДПУ ім. М.
Коцюбинського, участь у
робочій групі

15 балів

30

5 балів

20

https://drive.google.com/file/d/1sq0NQJh__fuTqKYqVArgu3g7z2T_I_oz/view?u
sp=sharing
XIV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні
технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців:
методологія, теорія, досвід, проблеми» (м. Вінниця, 15-17 травня 2018 року)
https://drive.google.com/file/d/1cXoKaoGTBwxXy42RU7dFbZKKrB2cM3T/view?usp=sharing
Міжнародна конференція (Ніцца, Франція)
https://drive.google.com/file/d/1xsWKHHUwD1qhIrCSTAmocWkHME-lP55/view?usp=sharing
Международная научно-практическая конференція «Социальнопедагогическая и медико-психологическая поддержка развития личности в
онтогенезе» 17–18 мая 2018 года. БрГУ имени А.С. Пушкина (Брест)
(надішлють)
- ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми
педагогіки початкової школи в контексті освітньої реформи» 30 листопада
2018 року Коломийський навчально-науковий інститут Державний вищий
навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника» надішлють)
https://drive.google.com/file/d/13kEboWGMg-TLyFo7ujq2YKt8MvaQaF_/view?usp=sharing
Konferencję naukową „Oni są wśród nas. Autyzm – znam, rozumiem, akceptuję”
oraz warsztaty praktyczne w ramach EUROPEJSKIEGO TYGODNIA
AUTYZMU (7 грудня 2018 р. м.Ккельце, Польща).
https://drive.google.com/file/d/1Scaxc3V7i6u1tDUDQD4_SVBKwHLV1g5/view?usp=sharing
Регіональний семінар для вчителів міста та області «Від ідеї освітнього проекту
«На крилах успіху» - до його реалізації» 5 лютого 2018 р.
https://drive.google.com/file/d/1tCDeHRwVhTGAAvWrf6IFnoylhdJssU38/view?usp=s
haring
Регіональні педагогічні читання «Реалізація ідей В.О.Сухомлинського у практиці
роботи сучасних освітніх закладів»
https://drive.google.com/file/d/0B3SAYR_ssTOdd3J2cGozLVg4RTRoTTg5a3FXa0E0
M3EtNGdV/view?usp=sharing
+ Участь
Міжвузівська (заочна) науково-практична конференція “Підготовка педагогічних
кадрів до роботи з різними категоріями дітей : виклики та можливості” (28 лютого
2018 р., м. Хмельницький, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія)
https://drive.google.com/file/d/1HoF2F_uXHuMhGlhczX8nqrnIdbihqPR/view?usp=sharing
Перші обласні педагогічні читання з гуманної педагогіки «Гуманна педагогіка в
сучасному освітньому просторі» (м.Вінниця, 27 жовтня 2018 р.)
https://drive.google.com/file/d/1PtMG3dOEymzc4bZCGrguvJ3cTY8AAmSb/view?usp
=sharing
Звітна науково-практична конференція викладачів і студентів 4-5 квітня 2018 року

10 балів
5 бали

15

20 балів

20

Копії відповідних документів (програми, сертифікати)

10 балів

10

Копії відповідних документів (програми, сертифікати)

5 балів

5

Копії відповідних документів (програми, сертифікати)

50 балів
керівнику

Копії відповідних документів

25 балів
УСЬОГО

490
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СТОРІНКА 7
Індивідуальний науковий рейтинг
науково-педагогічних працівників
Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського

№
номіна
ції

КРИТЕРІЇ

7

Документ, що
підтверджує результати
Назва номінації та критерії
наукової діяльності
викладача
VІІ. Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність
Наукові роботи, відзначені державними
250 балів
Сертифікат
преміями
Наукові роботи, відзначені галузевими
150 балів
Сертифікат
преміями
Впровадження наукових досліджень у
50 балів
Копія акту впровадження
виробництві
Акти впровадження наукових досліджень
10 балів
Копія акту впровадження
у навчальний процес
Авторські свідоцтва
25 балів
Копія авторського
кожному
свідоцтва
Патенти, винаходи і корисні моделі
30 балів
Копія авторського
кожному
свідоцтва
1.https://drive.google.com/file/d/1uP
Підвищення кваліфікації (стажування)
20 балів
60

8

Економічний ефект (100 000 грн на групу)

9

Підготовка проектів для участі в конкурсі
держбюджетних НДР (МОН) і грантів в
Україні

№
з/п

1
2
3
4
5
6
VІІ

Сума
балів за
критерій

Сума
балів

D3mQfV7i8fP1_CWe4jZXrxWsuH
B-ZI/view?usp=sharing
2.https://drive.google.com/file/d/1nv
Bv5KoIk1SbmV675fXUTKIMS8Ty
RbDS/view?usp=sharing
3.
https://drive.google.com/file/d/1O3S
egC7VG0VIw_JDcRrl0WuY2hpeWEs/view?usp=sharing

150 балів
на групу
100 балів
розробни
ку
УСЬОГО

Довідка про прибуток
Копія проекту

60

Форма 9.

СТОРІНКА 8
Індивідуальний науковий рейтинг
науково-педагогічних працівників
Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського

№
номі
нації

КРИТЕРІЇ
№
з/п
1

2

3

4

5
VІІІ
6

Назва номінації та критерії

Сума балів
за критерій

Сума балів

Документ, що підтверджує
результати наукової діяльності
викладача

VІІІ. Представлення в науково метричних базах
Кількість цитувань у Google Scholar за рік 1 цитування
44
https://scholar.google.com.ua/citati
–
ons?user=jGNmopgAAAAJ&hl=ru
1 бал
Загальна кількість цитувань у Scopus +
1 цитування
Дані з інтернету
Web of Science
–
5 балів
Індекс Гірша у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citati
h – index
1 значення –
30
ons?user=jGNmopgAAAAJ&hl=ru
10 - index
5 балів
1 значення –
2
2 бали
Загальна кількість цитувань у Google
1 цитування
6,8
Дані з інтернету
Scholar
–
0,1 бал
Кількість цитувань у Scopus (Web of
1 цитування
Дані з інтернету
Science) – за рік
–
5 балів
Наука і освіта. – 2018. – №1. – С. 99-109.
Загальна кількість публікацій викладача у 1 публікація
60
http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/uk/artic
Scopus і Web of Science (всього)
–
les/2018-1-doc/2018-1-st14
20 балів
Physical education of students. – Kharkov,
2018. – VOL 22, № 1. – P. 45-50.
http://www.sportedu.org.ua/index.php/PES/arti
cle/view/535
Society, Integration, Education. Proceedings of
the International Scientific Conference, May
25th-26th, 2018. – Rezekne : Rezekne
Academy of Technologies, 2018. – P. 507-519.
http://journals.rta.lv/index.php/SIE/article/view/
3167

7

Індекс Гірша у Scopus

1 значення
 20 балів

8

Індекс Гірша у Web of Science

1 значення
 20 балів
УСЬОГО

Скріншот з профілю в базі Scopus
Скріншот з профілю в базі Web
of Science
142,8
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СТОРІНКА 9
Індивідуальний науковий рейтинг
науково-педагогічних працівників
Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського

№ номінації

КРИТЕРІЇ
№
з/п

1

ІХ

Назва номінації та критерії

Сума балів
за
критерій

Сума
балів

ІХ. Міжнародна наукова діяльність
Спільні публікації із закордонними
1
60
вченими
публікація
– 15 балів

2

Спільні видання наукових праць із
закордонними організаціями:
монографій, збірників статей (виданих
за кордоном мовою ЄС)

1 видання –
50 балів

150

3

Спільні видання наукових праць із
закордонними організаціями (виданих
в Україні)
Участь у редколегіях закордонних
видань або які індексуються Scopus і
Web of Science
Закордонні відрядження для участі у
наукових конференціях, семінарах,
вебінарах

1 видання –
25 балів

25

4

5

6

пленарне засідання
секційне засідання

https://drive.google.com/file/d/1MVgTR7ryyoBh
9o011b-BFoELrozbyVqV/view?usp=sharing
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/5.2/
12.pdf
Пахальчук
Н.А.
Использование
физкультурно-оздоровительных технологий с
целью формирования творческой личности
дошкольника / Н.А.Пахальчук, О.А.Голюк,
Г.Г.Кит,
А.Гайдукевич
//
Социальнопедагогическая и медико-психологическая
поддержка развития личности в онтогенезе :
сб. материалов междунар. науч.-практ. конф.,
Брест / Брест. Гос. ун-т им. А. С. Пушкина ;
редкол.: Е. А. Бай (отв. Ред.) [и др.]. – Брест :
БрГУ, 2018. – С. ***. подано до друку
Голюк О.А. Реалізація права студентів на
міжнародну
академічну
мобільність
у
практиці роботи закладів вищої педагогічної
освіти / О.А.Голюк, Н.І.Лазаренко, Йоланта
Гурал–Пулроле, Томаш Кук // Сучасні
інформаційні технології та інноваційні
методики навчання в підготовці фахівців:
методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб.
наук. пр. – Випуск 52. – Вінниця: ТОВ фірма
«Планер», 2018. – С. **.
https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564
/ped_psy_vi_173_71.pdf
http://www.baltijapublishing.lv/download/pedpsy
-science/pedpsy-science-1.pdf
https://drive.google.com/file/d/1N4Q4ioeul29qU
ZQOkmPqHTzB9v8_YR_m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FpU3w316AP7o
cLHnN12x32QVqla8epC0/view?usp=sharing

25 балів
Копія відповідної сторінки видання
1
відрядженн
я – 30 балів

Виступ на пленарних та секційних
засіданнях на міжнародних наукових
конференціях, семінарах, вебінарах
(що відбуваються за кордоном):

–
–

Документ, що підтверджує
результати наукової діяльності
викладача

90

1.https://drive.google.com/file/d/1sq0NQJh__fuT
qKYqVArgu3g7z2T_I_oz/view?usp=sharing
2.https://drive.google.com/file/d/1xsWKHHUwD
1qhIrCSTAmocWkHME-lP55/view?usp=sharing
3.https://drive.google.com/file/d/1Scaxc3V7i6u1t
DUDQD4_SVBK-wHLV1g5/view?usp=sharing

Програма наукового заходу
50 балів
25 балів

7

Стажування у закордонних
організаціях (за програмою не менше
108 годин)

75 балів

8

Стажування у закордонних
організаціях (за програмою менше ніж
108 годин)
Стажування у закордонних навчальних
закладах і організаціях он-лайн
Викладання у закордонних навчальних
закладах і організаціях

25 балів

Копія сертифікату

25 балів

Копія сертифікату

9
10

11
12

Оформлення проектів (заявок) для
участі в міжнародних грантах
Участь у міжнародних грантах

1 год –
5 балів

225

325

100 балів
розробнику
100 балів
кожному

1.https://drive.google.com/file/d/1uPD3mQfV7i8
fP1_CWe4jZXrxWsuHB-ZI/view?usp=sharing
2.https://drive.google.com/open?id=1nvBv5KoIk
1SbmV675fXUTKIMS8TyRbDS
3.https://drive.google.com/file/d/1O3SegC7VG0
VIw_JDcRrl-0WuY2hpeWEs/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1w8zRb
HFdkzAHwaixRw2HG_OaBXH5WOT
v/view?usp=sharing
Копія технічного завдання
Сертифікат про отримання гранту

УСЬОГО

875
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СТОРІНКА 10
Індивідуальний науковий рейтинг
науково-педагогічних працівників
Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського

№
номі
нації

КРИТЕРІЇ
№
з/п
1

Х

Назва номінації та критерії

Сума балів
за критерій

X. Сприяння науково-дослідній роботі студентів
Керівництво студентським науковим
1 гурток – 25
25
гуртком, проблемною групою
балів

2

Підготовка учасників ІІ етапу
Всеукраїнських студентських
олімпіад, конкурсів, турнірів

1 студент –
20 балів
кожному
викладачу
(не більше 3)

3

Підготовка призерів ІІ етапу
Всеукраїнських студентських
олімпіад, конкурсів, турнірів внесених
до Плану МОН України, конкурсів
МАН

3-е місце – 50
балів
2-е місце – 75
балів
1-е місце –
100 балів
(керівнику)

Підготовка призерів ІІ етапу
Всеукраїнських студентських
олімпіад, конкурсів, турнірів поза
Планом МОН України
Керівництво студентами
(магістрантами) у написанні ними
наукових праць:
 1 публікація у закордонному
виданні

3-е місце – 20 балів
2-е місце – 30 балів
1-е місце – 50 балів

4

5

Сума балів

–
–

1 публікація у фаховому
виданні
1 публікація у не
фаховому виданні

30 балів

80

75

Програма гуртка

Чередій Ірина, Усенко Юлія
Всеукраїнська студентська
олімпіада зі спеціальності
«Педагогіка»
Вольф Віолета
Всеукраїнська студентська
олімпіада зі спеціальності
«Педагогіка»
Гупалюк Інна
Всеукраїнська олімпіада зі
спеціальності «Дошкільна освіта»
Вольф Віолета
Всеукраїнська студентська
олімпіада зі спеціальності
«Педагогіка»

Копії грамот, сертифікатів,
дипломів

60

20 балів
10 балів

Документ, що підтверджує
результати наукової діяльності
викладача

70

Голюк Р. Ш., Гупалюк И. В.
Педагогические условия организации
взаимодействия детского сада и семьи в
контексте формирования нравственных
ценностей детей // Гармонизация
психофизического и социального развития
детей. – Минск: БГПУ им. Максима Танка,
2018.
Сыч О. В. Сказка как средство
воспитания детей в педагогическом
наследии В.Сухомлинского // От идеи – к
инновации : материалы XXV Юбилейной
междунар. студ. науч.-практ. конф.,
Мозырь, 26 апр. 2018 г. : в 3 ч. / УО МГПУ
им. И. П. Шамякина ; редкол.: В. Н.
Навныко (отв.ред.) [и др.]. – Мозырь, 2018.
– Ч. 1. – С.108-109.
Гупалюк І. Вплив ціннісної сфери батьків
формування особистості дитини старшого
дошкільного віку / І. Гупалюк // Реалізація ідей
В. О. Сухомлинського в практиці роботи
сучасних освітніх закладів : збірник матеріалів
регіональних педагогічних читань / відп. за
вип.: І. М. Лапшина, Л. В. Любчак, Н. Ю.

Родюк. – Вінниця : Планер, 2018. – Вип. 14. –
С. 105-107.
Шарапанівська І. Виховання
громадянськості в контексті педагогічної
спадщини В.О. Сухомлинського / І.
Шарапанівська // Реалізація ідей В. О.
Сухомлинського в практиці роботи
сучасних освітніх закладів : збірник
матеріалів регіональних педагогічних
читань / відп. за вип.: І. М. Лапшина, Л. В.
Любчак, Н. Ю. Родюк. – Вінниця : Планер,
2018. – Вип. 14. – С. 180-182.
Берко Вікторія. Використання
сюжетно-рольової гри у процесі виховання
дружніх стосунків у дітей старшого
дошкільного віку / В. Берко // Актуальні
проблеми формування творчої особистості
педагога в контексті наступності
дошкільної та початкової освіти : збірник
матеріалів ІІ Міжнародної науковопрактичної Інтернет-конференції (Вінниця,
ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 1920 квітня 2018 р.) / за ред. О. А. Голюк ;
Вінницький державний педагогічний
університет імені Михайла Коцюбинського,
факультет дошкільної, початкової освіти та
мистецтв. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля,
2018. – Вип. 7. – С. 28-31.
Ковалько Інна. Казка як засіб
виховання молодших школярів / І.
Ковалько, Л. Телятник // Актуальні
проблеми формування творчої особистості
педагога в контексті наступності
дошкільної та початкової освіти : збірник
матеріалів ІІ Міжнародної науковопрактичної Інтернет-конференції (Вінниця,
ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 1920 квітня 2018 р.) / за ред. О. А. Голюк ;
Вінницький державний педагогічний
університет імені Михайла Коцюбинського,
факультет дошкільної, початкової освіти та
мистецтв. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля,
2018. – Вип. 7. – С. 250-253.
Любарська Надія. Емоційна сфера
особистості дошкільника: дефінітивний
аналіз / Н. Любарська // Актуальні
проблеми формування творчої особистості
педагога в контексті наступності
дошкільної та початкової освіти : збірник
матеріалів ІІ Міжнародної науковопрактичної Інтернет-конференції (Вінниця,
ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 1920 квітня 2018 р.) / за ред. О. А. Голюк ;
Вінницький державний педагогічний
університет імені Михайла Коцюбинського,
факультет дошкільної, початкової освіти та
мистецтв. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля,
2018. – Вип. 7. – С. 152-156.
Шкрабалюк Станіслав. Використання
казки як засобу розвитку діалогічної
культури дітей старшого дошкільного віку /
С. Шкрабалюк // Актуальні проблеми
формування творчої особистості педагога в
контексті наступності дошкільної та
початкової освіти : збірник матеріалів ІІ
Міжнародної науково-практичної Інтернетконференції (Вінниця, ВДПУ імені
Михайла Коцюбинського, 19-20 квітня 2018
р.) / за ред. О. А. Голюк ; Вінницький
державний педагогічний університет імені
Михайла Коцюбинського, факультет
дошкільної, початкової освіти та мистецтв.
– Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2018. – Вип.
7. – С. 279-283.
Демчишин Любов. Використання казок
Василя Сухомлинського як засобу
виховання дітей молодшого шкільного віку
/ Л. Демчишин // Реалізація ідей В. О.
Сухомлинського в практиці роботи

сучасних освітніх закладів : збірник
матеріалів регіональних педагогічних
читань / відп. за вип.: І. М. Лапшина, Л. В.
Любчак, Н. Ю. Родюк. – Вінниця : Планер,
2018. – Вип. 15. – С. 134-137.
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