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у 2017-2018 навчальному році 
 
 
 
 
 
У 2017-2018 н.р., незважаючи на негативну демографічну ситуацію в 

Україні, відтік потенційних абітурієнтів на навчання до держав Європейського 
союзу, зміну процедури прийому абітурієнтів на навчання, зростання конкуренції 
серед навчальних закладів Вінниччини, контингент студентів залишається 
сталим.  

Ректорат постійно здійснює моніторинг ринку праці та враховує отриману 
інформацію у процесі запровадження нових спеціальностей та спеціалізацій. Ми 
багато років співпрацюємо з підприємствами та організаціями споживчої 
кооперації області, державними установами, банками, підприємствами й 
організаціями інших галузей економіки Вінниччини, назви яких відомі не лише в 
області, але й у країні. 

У 2017-2018 навчальному році перед Вінницьким кооперативним 

інститутом постало чимало завдань, які реалізовувались усім колективом. 

Зокрема, проведені первинні акредитаційні експертизи спеціальності 

«Менеджмент» за освітнім ступенем бакалавра та магістра. 

Ректорат інституту наполегливо працює у напрямі посилення міжнародної 

співпраці з провідними європейськими університетами. Так, протягом року 

відбулося підписання договору між Вінницьким кооперативним інститутом та 

Варшавським університетом (м. Варшава, Польща), лютий 2018 р.,  підписання 

додаткової угоди між Вінницьким кооперативним інститутом та Вищою школою 

економіки, права та медичних наук (м. Кельце, Польща) 19 жовтня 2017 р., 

підписання попередньої угоди про партнерство та співробітництво між 

Технологічно-гуманітарним університетом ім. Казімежа Пуласького у Радомі (м. 

Радом Польща), лютий 2018 р.  
Інститут має власну навчально-матеріальну базу, яка постійно оновлюється: 

навчальний корпус побудований за дольової участі всіх райспоживспілок області 

за рахунок кооперативних коштів у 1976 році, та гуртожиток. 

У 2017-2018 н. р. проведена реконструкція у лабораторії хімії. Так, 

лабораторія обладнана спеціальними меблями: лабораторними столами, 

студентськими та демонстраційними столами; основною витяжною шафою 

мультимедійним обладнанням, закуплено реактиви та хімічний посуд, 

встановлено новий бойлер.  

Проведений поточний ремонт приміщень гуртожитку. Омебльовано кабінет 

студентської ради.  

У вересні 2017 року проведено реконструкцію кабінету «Організація 

обслуговування з тренінг-баром», в якому встановлено нові сучасні види 

устаткування, зокрема професійна кавомашина, барна стійка з барною вітриною, 

три види бенкетних столів, цифровий телевізор, поновлені набори столового 

посуду. 



В інституті продовжується впровадження послуги бездротового доступу до 

мережі Інтернет за технологією WI-FI, яка забезпечує доступ до інформаційних 

ресурсів інституту та глобальних інформаційних мереж у будь-який час і з будь-

якого місця. 
У звітному навчальному році значна увага ректорату акцентувалась на 

роботі бібліотеки. 

Робота бібліотеки була спрямована на проведення заходів з популяризації 

художньої літератури та формування інформаційної культури користувачів. 

Постало завдання поєднати віртуальний світ з класичною бібліотечною справою. 

Тому постійно вдосконалювали структуру веб-сайту, його інформаційне 

наповнення. Відеоролик «Презентація бібліотеки» знайомить користувачів з 

книгозбірнею. Представлені віртуальні виставки: «Це цікаво: візьми і прочитай», 

«10 книг, які радимо вам прочитати», «Відкриваємо Україну для себе», «100 років 

від дня народження Олеся Гончара» та ін. Рубрика сайту «Користувачам» 

поповнилась переліком літератури та Інтернет-ресурсів з дисциплін, що 

вивчаються зі спеціальності «Менеджмент», оглядами-презентаціями 

професійних журналів «Основи здоров’я», «Фізика в школі». Тематичний вечір 

«Сім чудес Вінниччини» ознайомив студентів з історичною спадщиною рідного 

краю.     
З грудня 2017 р. бібліотека розпочала роботу з впровадження УДК. 

У звітному навчальному році продовжено організацію освітнього процесу 

відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту». Так, запроваджуються 

нові освітні програми за освітніми ступенями бакалавра та магістра: розроблені 

нові навчальні плани, робочі навчальні плани, навчальні програми, зокрема за 

програмою подвійних дипломів, які базуються на стандартах вищої освіти, 

враховують основні положення ОПП, побажання роботодавців, особливості 

підготовки фахівців для системи споживчої кооперації та вимог сьогодення. 
Важливе місце у діяльності Вінницького кооперативного інституту 

відведено питанням кадрового забезпечення навчально-виховного процесу. Добір 
і використання педагогічних та науково-педагогічних кадрів здійснюється згідно 

чинного законодавства України, а саме – Закону України «Про вищу освіту», 
нормативних та інструктивних документів Міністерства освіти і науки України.  

Підготовку фахівців в інституті здійснює 41 викладач. З них на постійній 

основі працює 39, за сумісництвом –3 викладача.  
Науково-педагогічний колектив інституту нараховує 4 доктори наук (всі 

штатні), 28 кандидатів наук (на постійній основі працює 25), 1 «Заслужений 
працівник освіти України». 

Вагомим показником розвитку Вінницького кооперативного інституту, що 
впливає на якість освітнього процесу, є його науково-педагогічний склад. 
Позитивною є тенденція зростання чисельності викладачів із науковим ступенем 
кандидата та доктора наук. 

У 2017-2018 навчальному році 3 викладача захистили дисертацію на 
здобуття вченого ступеня кандидата наук.  

Науково-педагогічний та педагогічний колективи нашого навчального 

закладу спрямовують свою роботу на впровадження інноваційних технологій 
навчання, розширення та вдосконалення самостійної роботи студентів, 



забезпечення необхідних умов для комп’ютеризації освітнього процесу, 

створення власних інформаційних баз та на їх основі впровадження інноваційних 
технологій навчання. 

У навчальному закладі навчалося 1405 студентів, у тому числі на денному 

відділенні – 803, на заочному – 602. Контингент студентів інституту становив 726 

осіб, з них: 253 – на денній, 473 – на заочній формі навчання. У 2017-2018 н.р. 

закінчили навчання 502 студенти.  
Значна кількість випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший 

спеціаліст» здали екзамени та продовжили навчання в Інституті за спорідненими 

спеціальностями, а випускники бакалаврату продовжили навчання за освітнім 
ступенем «Магістр». 

Протягом навчального року проведено 4 конференції, за результатами яких 
видано чотири наукових збірники, з них дві конференції міжнародного рівня. 
Вінницький кооперативний інститут також був співорганізатором двох 
міжнародних конференцій (у м. Львові та м. Кельце, Польща) 

У 2017-2018 н.р. викладачами інституту опубліковано 65 наукових статей, з 

них у фахових виданнях – 35.  

Викладачами коледжу розроблено 17 навчально-методичних праць. 

У 2017-2018 навчальному році викладачі коледжу та інституту брали участь у 

конкурсі «Кращий викладач 2018 року». Переможцем І туру конкурсна комісія 

визнала викладача хімії Цигвінцева Ігоря Геннадійовича. Сформований ним комплекс 

методичного забезпечення дисципліни «Фізична та колоїдна хімія» та відеозапис 

відкритого заняття подано до Укркоопспілки для участі у ІІ турі конкурсу «Кращий 

викладач 2018 р.» серед кооперативних закладів вищої освіти. 

У 2017-2018 н.р. викладачами коледжу та інституту проведені круглі столи 

та тренінги: 

«Перспективи відкриття власної справи». Дата проведення: 17.05.2018р. 

 «Проблеми раціонального використання соціально-економічного та 

природно-ресурсного потенціалу Вінниччини». Дата проведення: 05.12.2018 р. 

 «7 чудес Вінниччини»». Дата проведення: 27.02.2018 р. 

«Проблеми харчування: здоров’я нації та імідж на світовій арені». Дата 

проведення: 10.05.2018 р.  

«Перспективи відкриття власної справи». Дата проведення: 17.05.2018 р. 

«Становлення гривні як національної грошової одиниці України».  

Дата проведення: 30.05.2018 р. 

«Ділова гра – шлях підвищення професіоналізму студентів-правознавців». 

Дата проведення: 4 грудня 2017 р. 

 «Бармен-шоу у міжнародний день бармена та офіціанта». Дата проведення: 

6 лютого 2018 р. 

 «Ресторатор – нові тенденції». Дата проведення: 27 березня 2018 р. 

«Ділова гра іноземною мовою на тему «Shoppіng». Дата проведення: 25 

квітня 2018 р. 

Протягом 2017-2018 н.р. студенти коледжу та інституту стали переможцями 

міських, обласних конкурсів та спартакіад, здобувши призові місця у 

Всеукраїнських та обласних конкурсах, турнірі серед юнаків та дівчат.  



Студенти інституту активно залучаються до наукової роботи. Так, у 2017-

2018 н.р. взяли участь у роботі студентських конференцій: 

– Науково-практична конференція студентів та молодих вчених «розвиток 

сучасної науки в умовах європейської інтеграції», 19-20 жовтня 2017 р. Вінниця, 

Вінницький кооперативний інститут – 82 студенти 

– Всеукраїнська науково-пошукова конференція студентів коледжів, 

загальноосвітніх шкіл I-III ст., технічних училищ ««Юність, історія, наука, 

культура, економіка», 7 лютого 2018 р. Вінниця, Вінницький кооперативний 

інститут – 33 студенти.  

– Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тренди поведінки 

споживачів товарів і послуг», 15-16 грудня 2017 р. м. Рівне, РДГУ, – 2 студенти; 

- ІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Творчий 

пошук молоді-курс на ефективність», 21 березня 2018 р., Хмельницький : ХКТЕІ 

– 2 студенти; 

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування довіри 

споживачів до молекулярної кухні: маркетинговий аспект», Мукачево: РВВ МДУ 

– 1 студент;  

- XV науково-практична конференція студентів закладів вищої освіти 

Укркоопспілки «Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності 

підприємства», 17 травня 2018 р. – 6 студентів. 

- Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Маркетинг 

очима молоді», 23-24 травня 2018 р., Хмельницький – 2 студенти.  

- Обласна науково-практична конференція «Молодіжний науковий форум», 28 

березня 2018 р., Ладижин, Ладижинський коледж Вінницького національного 

аграрного університету – 1 студент.   
Одним із пріоритетних напрямів удосконалення навчальної, наукової та 

виховної роботи у Вінницькому кооперативному інституті є впровадження в 

освітній процес інноваційних методів і технологій. Зокрема, адаптовано під 

мобільну версію дистанційні курси навчальних дисциплін.  

У віртуальному Web-класі користувачі мають можливість ознайомитися з 

матеріалами лекцій кращих викладачів, виконати та надіслати викладачу 

практичне завдання, знайти матеріал для виконання самостійної роботи, пройти 

тестування. Також студенти Web-класу можуть спілкуватися з викладачем та між 

собою на форумах курсів.  

У 2017-2018 н.р. для визначення рейтингової оцінки роботи викладача 

використовуються хмарні технології Google таблиці, які забезпечують відкритий 

доступ для викладачів, автоматизований обрахунок балів та визначення рейтингу. 

За допомогою даного сервісу викладач має можливість у будь-який зручний для 

нього час заповнити рейтингову таблицю.   

Виховна робота в Інституті та Коледжі Інституту здійснюється відповідно 

до Концепції виховної роботи та національно-патріотичного виховання, 

Положення про організацію виховної роботи  та річного плану виховної роботи. 

Виховна робота забезпечується через діяльність всіх структурних пiдроздiлiв 

навчального закладу та здійснюється за такими основними напрямками: 

1. Національно-патріотичне виховання  

2. Інтелектуально-духовне виховання: 



3. Морально-етичне виховання  

4. Громадсько-правове виховання  

5. Художньо-естетичне виховання  

6. Трудове виховання  

7. Екологічне виховання  

8. Фізичне виховання  

Виховний процес організовується через індивідуальні, групові, масові 

форми.  

Протягом року були проведені традиційні культурно-масові заходи та 

виховні години відповідно плану виховної роботи, а саме: Свято Знань, огляд 

художньої самодіяльності «ВКІ має таланти», День Здоров’я, Свято працівників 

освіти, конкурс «Міс ВКІ 2017» та «Містер ВКІ 2017», заходи до Міжнародного 

Дня рідної мови. Була оформлена книжкова виставка літератури «Є мова-є 

майбутнє», заходи по вшануванню пам’яті Т.Г. Шевченка та День поезії, захід 

присвячений 295-річчю дня народження Григорія Сковороди, на сайті бібліотеки 

була представлена віртуальна виставка «Сміючись говорити правду»,захід до 

Всесвітнього Дня поезії,було проведено тематичний вечір «Смарагдові слова», 

була проведена виховна година «День пам’яті жертв голодомору», проведена  

благодійна акція дітей-сиріт «Подаруй дитині свято» до Дня Св. Миколая, був 

проведений святковий концерт, присвячений випуску студентів коледжу 

інституту. 

Був проведений квест для першокурсників та майбутніх абітурієнтів де 

були задіяні усі кафедри коледжу та інституту, захід «Хто зверху»,організовані 

зустрічі з підприємцями, проведені тренінги по комунікації та фінансової 

грамотності, тренінг по наданню першої медичної допомоги. Співробітництво з 

бібліотеками ім. К.А. Тімірязєва та І. Бевза. Психологом були проведені виховні 

заходи, конкурс на кращу кімнату в гуртожитку. Студенти приймали участь у Дні 

Європи і в міському флешмобі, збирали допомогу бійцям АТО, проводились 

екскурсії в прозорий офіс та креативний простір для громадських організацій та 

місцевих активістів (соціохаб), підприємство ТОВ «Панда». 

У 2017-2018 н.р. за участю Студентської ради ВКІ було проведено ряд 

культурно-масових, просвітницьких, благодійних, науково-освітніх та 

спортивних заходів. Студенти навчального закладу взяли участь у фестивалях 

«Студентська весна» та прийняли участь у загальноміській акції «Зроби Вінницю 

чистим містом». Всі заходи, які проводилися, систематично висвітлювалися на 

сайті інституту. 
З огляду на вище зазначене, у поточному навчальному році значна увага 

зосереджуватиметься на:  
- забезпеченні якості надання освітніх послуг; 

- проведенні ремонтних робіт у навчальних приміщеннях; 

- проведенні заходів патріотичного виховання; 

- профорієнтаційній роботі; 

- зміні підходів до практичного навчання;  
- відкритті нових спеціальностей. 
 
 

Ректор інституту А.Г. Драбовський 


