Види і результати професійної діяльності особи за спеціальністю, яка
застосовується до визнання кваліфікації, відповідної спеціальності:

ШЕВЧУК ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
1)
наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних
виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема
Scopus або Web of Science Core Collection;
Ковальчук О.В., Шевчук О.Ф. Модифікований метод вимірювання величини спонтанної поляризації сегнетоелектричних рідких кристалів. Журнал нано- та електронної
фізики. 2017. № 4. Tом 9. 04015 (5сс) (Scopus, Web of Science Core Collection).
DOI: 10.21272/jnep.9(4).04015)
2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях,
включених до переліку наукових фахових видань України;
1. Шевчук О.Ф. Прогностична валідність конкурсного відбору випускників
коледжів економічного спрямування. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні
питання науки і практики. 2019. № 2. С. 140-150.
2. Шевчук О.Ф. Прогностична валідність конкурсного бала студентів-першокурсників економічного напрямку Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання
науки і практики. 2018. № 7. С. 65-78.
3. Шевчук О.Ф. Прогностична валідність конкурсного відбору до магістратури за
спеціальністю 081 «Право». Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки
і практики. 2018. № 11. С. 125-137.
4. Шевчук О.Ф. Вивчення впливу сільського коефіцієнта на прогностичну
валідність конкурсного бала студентів-першокурсників. Сучасні інформаційні технології
та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід,
проблеми. 2018. Випуск 52. C. 439-443.
5. Шевчук О.Ф. Методи вимірювання нелінійних діелектричних властивостей
сегнетоелектричних рідких кристалів. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2018. №1
(100). С. 84-90.
6. Шевчук О.Ф. Спектральні характеристики плівок диметиланілінетиленкетонового барвника для виробництва фотоелектронних пристроїв. Техніка, енергетика,
транспорт АПК. 2017. №2 (98). С. 129-133.

3)

наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії;

1. Найко Д.А., Шевчук О.Ф. Теорія ймовірностей та математична статистика: навч.
посіб. ВНАУ. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2020. 384 с. ISBN 978-966-949-485-6.
2. Шевчук О.Ф. Діелектричні властивості сегнетоелектричних рідких кристалів з
домішками барвників та фулеренів: монографія / за загальною ред. О.В. Ковальчука. К. :
КНУТД, 2016. 96 с. ISBN 978-966-7972-57-8.

8)

виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця

наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії
наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або
іноземного рецензованого наукового видання;
Член редакційної колегії наукового видання “Економіка. Фінанси. Менеджмент:
актуальні питання науки і практики”, включеного до переліку наукових фахових видань
України (2019 рік).
10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника
керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/
філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти
підрозділу/відділу
(наукової
установи)/навчально-методичного
управління
(відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного
підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника;
Заступник декана факультету обліку та аудиту, ВНАУ (2011-2013 рр.)
13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для
самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три
найменування;
1. Теорія ймовірностей та математична статистика: метод. вказ. для організації
самост. роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі
знань 05 Соціальні та поведінкові науки, 07 Управління та адміністрування денної та
заочної форми навчання / Д.А. Найко, О.Ф. Шевчук ; Вінн. нац. аграр. ун-т. – Вінниця:
ВНАУ, 2019. – 210 с.
2. Вища математика: метод. вказ. для проведення практ. занять та організації
самост. роботи студ. освітнього рівня бакалавр галузі знань 05 Соціальні та поведінкові
науки, 07 Управління та адміністрування заочної форми навчання / Д.А. Найко, О.Ф.
Шевчук ; Вінн. нац. аграр. ун-т. – Вінниця: ВНАУ, 2018. – 51 с.
3. Вища математика: метод. вказ. для проведення практ. занять та організації
самост. роботи студ. освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 Управління та
адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування денної та заочної форми
скороченого терміну навчання / Д.А. Найко, О.Ф. Шевчук ; Вінн. нац. аграр. ун-т. –
Вінниця: ВНАУ, 2018. – 87 с.

