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Вінницький кооперативний інститут та Фаховий коледж економіки і права 

багато років співпрацює 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 в Україні. 

Ректорат постійно здійснює моніторинг ринку праці та враховує отриману 

інформацію у процесі запровадження нових спеціальностей та спеціалізацій. 

У 2021 році перед Вінницьким кооперативним інститутом та Фаховим 

коледжем економіки і права постало чимало завдань, які реалізовувались усім 

колективом. 

Ректорат інституту наполегливо працював у напрямі посилення міжнародної 

співпраці з провідними європейськими університетами. 

У 2021 році було підписано меморандум про співпрацю із Профспілковим 

об'єднанням вчителів Польщі, а також із Вінницькою обласною державною 

адміністрацією. 

Інститут та Фаховий коледж 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, в якому проведений поточний ремонт приміщень. 

В Інституті та Фаховому коледжі продовжується впровадження послуги 

бездротового доступу до мережі Інтернет за технологією Wi-Fi, що забезпечує 

доступ до інформаційних ресурсів інституту та глобальних інформаційних мереж у 

будь-який час i з будь-якого місця. 

У звітному 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, побажання роботодавців, особливості підготовки фахівців для системи 

споживчої кооперації та вимог сьогодення. 

Важливе місце у діяльності Вінницького кооперативного інституту та 

Фахового коледжу економіки і права відведено питанням кадрового забезпечення 

навчально-виховного процесу. Добір i використання педагогічних та науково-

педагогічних кадрів здійснюється згідно з чинним законодавством України, а саме - 

Закону України «Про вищу освіту», нормативних та інструктивних документів 

Міністерства освіти i науки України. 

Підготовку фахівців в Інституті здійснює 24 викладачі. 3 них на постійній 

основі працює 22, за сумісництвом - 2 викладачі. Науково-педагогічний колектив  

Інституту  нараховує  2 доктори наук та 16 кандидатів наук ( всі штатні), 4 мають 

вчене звання – доцент, 1 вчене звання – професор. 

Підготовку фахівців Фахового коледжу здійснює 23 викладачі. 3 них на 

постійній основі працює 19, за сумісництвом - 4 викладачі. Педагогічний колектив  

Фахового коледжу  нараховує  3 кандидати наук, 1 викладач-методист, 8 викладачів  

вищої категорії та 3 викладачі 1-ї категорії.  

Науково-педагогічний та педагогічний колективи нашого закладу освіти 

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 ïx основі впровадження інноваційних технологій 



навчання. 

Науково-дослідна робота викладачів кафедр базується на основі виконання 

науково-дослідних робіт, що зареєстровані в УкрІНТЕІ та в межах досліджень 

кафедри, а саме:  

1. Тема «Інституціональне забезпечення розвитку споживчого ринку регіону».  

Вінницький кооперативний інститут. № держреєстрації 0117U005351. (Грудень 2017 

– Вересень 2021). Безоплатне виконання. Виконавці  – доцент Дибчук Л.В. 

(відповідальний виконавець), професор Драбовський А.Г., доцент Мазур Г.О., доцент 

Прицюк Л.А., доцент Шмагельська М.О. 

2. Тема «Маркетингова стратегія формування міжфірмових зв’язків 

підприємства». Хмельницький національний університет, Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Металсервіс». Державний реєстраційний номер: 0121U111778 

(Червень 2021 - Травень 2022). Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 20.000. 

Виконавець  – доцент Дибчук Л.В. 

3. Тема «Організаційно-економічні та управлінські проблеми виробничих 

підприємств м. Вінниці та Вінницької області». Участь у виконанні кафедральної 

теми на замовлення ПАТ «Маяк» / М.І. Петренко. 

У закладі освіти навчалося 724 студенти, у тому числі на денному відділенні 

- 492, на заочному - 231. Контингент студентів Інституту становив 304 особи, з них: 

138 - денної, 165 - заочної форми навчання. Контингент студентів Фахового 

коледжу становив 420 осіб, з них: 354 - денної, 66 - заочної форми навчання. 

Значна кількість випускників освітнього ступеня «Молодший спеціаліст» та 

«Фаховий молодший бакалавр» склали екзамени та продовжили навчання в 

Інституті за спорідненими спеціальностями. 

У рамках  розбудови  міжнародної  співпраці  відкрито  Польський  ліцей 

гуманітарних наук та інформаційних технологій ім. Януша Корчака, де станом на 

січень 2021 р. навчалося 32 ліцеїста, а станом на грудень 2021 р. їх кількість 

збільшилась до 87 ліцеїста. 

У 2021 р. для них було проведено різноманітні екскурсії до краєзнавчого 

музею, катакомб храму Діви Mapії Ангельської, Національного музею народної 

архітектури та побуту України та інші заходи, а саме: посвята у ліцеїсти, свято до 

Дня вчителя, свято до Дня незалежності Польщі, тренінг з надання першої 

невідкладної допомоги, свято Миколайки, день Святого Миколая та новорічне 

свято. 

Також ліцеїсти взяли участь у 1-мy регіональному конкурсі ece англійською 

мовою «Vinnytsia Think English», де посіли перші місця. 

Протягом 2021 року проведено 3 міжнародні науково-практичні конференції, за 

результатами яких видано наукові збірники:  

1. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та 

студентів «Вісник наукових ідей молоді» (24-25 березня 2021 р., сформовано збірник 

статей та тез за матеріалами конференції обсягом 138 сторінок та розміщено на оф. 

сайті ВКІ http://vki.vin.ua/ua/wp-content/uploads/2021/04/24-25-bereznya-2021-roku-

Zbirnyk-konferentsiya.pdf). 

2. Міжнародна науково-практична конференція науковців, викладачів, 

практичних працівників, молодих учених та студентів «Науковий простір Європи» (28-

29 квітня 2021 р. сформовано збірник статей та тез за матеріалами конференції обсягом 

125 сторінок та розміщено на оф. сайті ВКІ http://vki.vin.ua/ua/wp-

content/uploads/2021/05/Zbirnyk-konferentsiyi-28-29.04.2021_.pdf). 

3. Міжнародна науково-практична конференція здобувачів освіти та молодих 

вчених «Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації» (23-24 

http://vki.vin.ua/ua/wp-content/uploads/2021/04/24-25-bereznya-2021-roku-Zbirnyk-konferentsiya.pdf
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листопада 2021 р., сформовано збірник тез за матеріалами конференції обсягом 370 

сторінок та розміщено на оф. сайті ВКІ http://vki.vin.ua/ua/wp-

content/uploads/2021/12/Zbirnyk-konferentsiyi-23-24112021.pdf).  
У 2021 році викладачами Вінницького кооперативного інституту та Фахового 

коледжу економіки і права було проведено різноманітні заходи: 

майстер-клас:  «Формування  лідера  у  сучасному  підприємництві  та 
організації бізнесу»; 

семінар «Можливості для викладачів 2021: підвищення кваліфікації»; 

національно-патріотичний  урок  на  тему  «Поводження  та  користування 
стрілецькою зброєю» та багато ін.  

В 2021 році в кооперативному Інституті відбулися командні змагання за 

програмою Спартакіади педагогічних працівників вищої освіти Вінницької області з 

настільного тенісу, де наші працівники зайняли I місце серед жінок та III місце серед 

чоловіків. 

Також студенти Інституту та Фахового коледжу прийняли участь у змаганнях 

«Козацькі забави» серед вищих навчальних закладів Вінниці до Дня Захисника 

України та здобули I місце. 

Студенти Інституту та Фахового коледжу активно залучаються i до наукової 

роботи. Так, в Інституті т а  Фаховому коледжі  функціонувало 13 науково-

дослідних студентських гуртків, у яких займалося  понад  60  студентів,  зокрема:  

«Фінанси  та  облік»,  «Комерсант», «Товарознавча  експертиза»,  «Школа  

безпеки»,  «English  Club»,  «Феміда», «Сучасний підприємець», «Сучасний 

менеджер», «Правова політика», «Сучасний фахівець», «Школа фінансової 

грамотності», «Гурток з олімпіадної математики», «Гурток з вищої математики». 

Одним із пріоритетних напрямів удосконалення навчальної, наукової та 

виховної роботи у Вінницькому кооперативному інституті та Фаховому коледжі 

економіки і права є впровадження в освітній процес інноваційних методів i 

технологій. Зокрема, адаптовано під мобільну версію дистанційні курси навчальних 

дисциплін. 

У 2021 році для визначення рейтингової оцінки роботи викладача 

використовувалися 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. 

В освітній процес впроваджувалась змішана форма навчання, що поєднує 

традиційну та онлайн-освіту. Сучасні інформаційні технологій стали повноцінною 

частиною освітнього процесу, що дозволило поєднати різні підходи, способи подання 

матеріалу, види роботи. 3 цією метою використовувалися дві платформи: 

- система дистанційної освіти Moodle; 

- сервіси Google. 

У системі дистанційної освіти Moodle створено 350 курсів, що містять лекцїі, 

практичні заняття, завдання для самостійної роботи, презентаціі, інтерактивні 

вправи, відеоконтент. У системі зареєстровано 600 учасників освітнього процесу. 

Серед сервісів Google найпопулярнішими під час проведення занять стали: 

Gmail, Google Диск, відео конференції Google Meet. 

У закладі освіти значна увага ректорату акцентувалась на роботі бібліотеки. 
В 2021 році робота бібліотеки була спрямована на реорганізацію читального 

залу: створення простору відпочинку, організація відкритого доступу до 

книжкового фонду. Бібліотека долучилась до Міжнародного pyxy Буккросинг, для 

цього в читальному залі організований стелаж для вільного користування i 

http://vki.vin.ua/ua/wp-content/uploads/2021/12/Zbirnyk-konferentsiyi-23-24112021.pdf
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обміну книгами, що сприяло розвитку читацьких інтересів. Проведена робота з 

удосконалення та наповнення рубрик сторінки бібліотеки на сайті Інституту, 

зокрема рубрики: «На допомогу науковцю», «Просвітницька діяльність» та ін. В 

умовах карантину інформаційна робота та пропаганда літератури проводилась 

он-лайн. 

На сайті інституту були представлені: віртуальні виставки «На камені надій 

в очікуванні Сонця» (До дня народження М. Коцюбинського), «День українського 

козацтва», «Мій край  моя історія жива», виставка-мандрівка «Українські міста 

запрошують», «Великий син українського народу», «Подорож у світ сучасної 

української літератури». Підготовлені i представлені на сайті презентації-огляди 

професійних журналів «Судова практика...», «Ресторатор». 

Започаткована робота з презентації наукових робіт викладачів Вінницького 

кооперативного інституту та Фахового коледжу економіки і права в циклі «Життя i 

праця для освіти i науки»; презентація підручника «Економіка підприємства»,  

інформаційний  список  літератури «Наукові здобутки викладачів BKI». 

Продовжувалась робота з наповнення електронного каталогу книг та статей 

за програмою «Бібліограф-каталог» та подальшого переводу фонду на таблиці 

УДК. 

Виховна робота в Інституті та Фаховому коледжі 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 уcix структурних підрозділів закладу освіти 

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. 

У 2021 році студенти Вінницького кооперативного інституту та Фахового 

коледжу економіки і права взяли участь у форумах «Державотворець», «Вінниця 

молодіжна - ініціюй та дій». Напрацювання студентів були включені до обласної 

цільової програми «Молодь Вінниччини» на 2021-2025 pp. 

3 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. 

 

В. о. ректора інституту                           Світлана  КОЛОТІЙ 


