
Звіт з наукової роботи Вінницького кооперативного інституту 

та Фахового коледжу економіки і права 

за 2022 рік 

 
Науково-дослідна робота Інституту та Фахового коледжу відображає 

пріоритетні напрями розвитку науки в Україні. Згідно частини третьої ст. 65 

Закону України «Про вищу освіту», основною метою наукової, науково-технічної 

та інноваційної діяльності є здобуття нових наукових знань шляхом проведення 

наукових досліджень і розробок та їх спрямування на створення і впровадження 

нових конкурентоспроможних технологій, видів техніки, матеріалів тощо для 

забезпечення інноваційного розвитку суспільства, підготовки фахівців 

інноваційного типу. Пріоритетними напрямами наукової роботи у ВКІ визначено: 

- виконання планової науково-дослідної роботи; 

- підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації; 

- оприлюднення науково-педагогічними працівниками наукових публікацій 

за результатами проведення досліджень (статей, монографій) та розробка 

науково-методичного забезпечення навчального процесу; 

- проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-

практичних і науково-теоретичних форумів (конференцій, семінарів, круглих 

столів) на базі Інституту та участь викладачів у наукових заходах різного рівня; 

- науково-дослідна робота студентів, підготовка студентів до 

Всеукраїнських олімпіад та конкурсів; 

-  робота з науково обдарованою студентською молоддю; 

- міжнародна наукова співпраця кафедр, наукове співробітництво із 

зарубіжними організаціями. 
 

Виконання науково-дослідних робіт, що зареєстровані в 

УкрІНТЕІ та в межах досліджень кафедри 

 
1. 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. 
 

Інформація про реалізацію заходів з формування сучасного 

наукового кадрового потенціалу, здатного забезпечити розробку та 

впровадження інноваційних наукових розробок 
 

1. Статистика цитування, h-індекс та i10-індекс науково-педагогічних 

та педагогічних працівників Вінницького кооперативного інституту в Google 

Академія.   

ПІБ 
Загальна статистика 

цитування  
h-індекс  i10-індекс   

Дибчук Л.В.  124 7 4 



Вознюк Т.К. 24 3 1 

Драбовська В.А. 44 4 1 

Нагорняк С.В. 13 2 - 

Шмагельська М.О.  34 3 1 

Морозова Л.П.  113 6 2 

Рузакова О.В.  249 6 5 

Гринчук Т.П. 88 5 - 

Колотій С.В. 19 2 1 

Іванюта П.В.  390 8 7 

Пиріжок С.Є. 254 8 6 

Солоїд О.В.   4 2 - 

Пітик О.В. 102 5 3 

 
2. Отримання вченого звання, вступ до аспірантури та докторантури 

  

1. Присвоєння вченого звання доцента Кашпрук Ю.А., Шмагельській М.О., 

Нагорняк С.В. 

2. Навчання в  докторантурі  Національного педагогічного університету 

імені М. П.Драгоманова  доцента кафедри права Вітенка З.Р. 

3. Навчання в аспірантурі Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського викладача кафедри гуманітарних, 

економічних та фінансово-облікових дисциплін Коваль Ю.А. 

 

3. Публікація монографій, навчальних посібників, навчально-

методичних видань, наукових статей та тез 

 

Підручники 

1.Петренко М.І., Драбовський А.Г., Іванюта П.В., Петренко В.М. 

Бюджетування на підприємстві: підручник. Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 

2022. 600 с. 

 

Навчально-методичні видання 

1. Вознюк Т. К. Основи товарознавства. Програма навчальної дисципліни 

для студентів кооперативних фахових коледжів. занять для студентів 

кооперативних фахових коледжів. Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна 

справа./ Уклад. Вознюк Т. К: – К. : НМЦ «Укоопосвіта», 2022. 22 с. 

2. Ліпінська К. В. Організація обслуговування. Комплексна контрольна 

робота після атестаційного моніторингу набуття знань і вмінь дисципліни для 

студентів кооперативних фахових коледжів.. Спеціальність: 181 Харчові 

технології. / Уклад. Ліпінська К. В: – К. : НМЦ «Укоопосвіта», 2022. 52 с. 

3. Ліпінська К. В. Організація обслуговування сервіз. Комплексна 

контрольна робота після атестаційного моніторингу набуття знань і вмінь 

дисципліни для студентів кооперативних фахових коледжів.. Спеціальність: 241 

Готельно-ресторанна справа./ Уклад. Ліпінська К.В: – К. : НМЦ «Укоопосвіта», 

2022. 46 с. 



4. Ліпінська К. В. Гігієна і санітарія. Програма навчальної дисципліни для 

студентів кооперативних фахових коледжів. Спеціальність: 181 Харчові 

технології. / Уклад. Ліпінська К.В: – К. : НМЦ «Укоопосвіта», 2022. 20 с. 

5. Ліпінська К. В. Гігієна і санітарія. Програма навчальної дисципліни для 

студентів кооперативних фахових коледжів. Спеціальність: 241 Готельно-

ресторанна справа. / Уклад. Ліпінська К.В: – К. : НМЦ «Укоопосвіта», 2022. 20 с. 

 

Публікації у наукових виданнях, які включені до переліку фахових 

видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus,  

Web of Science Core Collection, Index Copernicus 

 

№ 

п/п 
Автор Назва статті 

Назва наукового фахового 

видання  України, Scopus,  

Web of Science Core Collection.  

1 

Дибчук Л. В., 

Головчук Ю.О., 

Середницька Л.П. 

 

Контент-маркетинг як 

стратегія просування на 

ринок та поширення 

послуг  

Економіка та держава. 2022. № 4. 

С. 69-75.  

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.4.69 

2 
Ludmiła Dybczuk  

 

ZARZĄDZANIE 

TECHNOLOGIAMI CYFROWYMI 

I GOSPODARKĄ CYFROWĄ W 

CZASIE WOJNY 

Bezpieczeństwo wewnętrzne i 

zewnętrzne Polski w perspektywie 

konfliktów w państwach sąsiednich. 
WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, PRAWA I 

NAUK MEDYCZNYCH IM. PROF. E. 

LIPIŃSKIEGO W KIELCACH. Kielce, 

Polska. 29.06.2022  

3 
Іванюта П.В., 
Горбаневич В.Л. 

 

Державне регулювання 

фондової біржі в країнах 

Європи та Україні  

Бізнес – навігатор Науково-

виробничий журнал Міжнародного 

університету бізнесу і права (м. 

Херсон): 2022. Випуск 1 (68). С. 107 

– 113. Індексується і реферується в 

базах даних: Index Copernicus, 

Google Scholar. 

4 

Иванюта П.В., 

Билецкая Н.В., 

Шмагельская М.О.,  

Британская Н.Н 

 

Методические основы 

антикризисного управления 

компаний на Украине 

 

Colloquium-journal. 2022. №9 (132), 

Część 1. (Warszawa, Polska). С. 45 – 

50. Індексується і реферується в 

базах даних: Index Copernicus, 

Google Scholar. 

5 
Іванюта П.В., 

Пиріжок С.Є. 

Управління формуванням і 

розподілом прибутку на 

підприємстві за допомогою 

факторного аналізу 

Проблеми інноваційно-

інвестиційного  розвитку. Серія: 

Економіка та менеджмент. 2022. № 

28. С. 150 – 167. Індексується і 

реферується в базах даних: Index  

Copernicus, Google Scholar. 

6 
Іванюта П.В., 

Пиріжок С.Є.,  

Бойко В.І. 

Характеристика планування 

як напряму для розвитку 

підприємства за його бізнес-

процесами 

Проблеми інноваційно-

інвестиційного  розвитку. Серія: 

Економіка та менеджмент. 2022.  

№ 29. С.81–91. Індексується і 

реферується в базах даних: Index 

Copernicus, Google Scholar. 

 

https://doi.org/10.32702/2306-6806.2022.4.69


7 
Коваль Ю., 

Столяренко О., 

Столяренко О., 

Психолого-педагогічні 

детермінанти дослідження 

гуманістичних компонентів 

виховання екологічної 

культури особистості  

Наукові записки Вінницького 

державного педагогічного 

університету імені Михайла 

Коцюбинського. Серія: Педагогіка і 

психологія. Вінниця , 2022. Випуск 

70. С. 24-30. 

8 
Гринчук Т.П. 

Гріщенко І.В., 

Циганчук В. А.  

Методи формування 

конкурентоспроможності 

підприємств  

Економіка та суспільство. 

Електронне наукове фахове 

видання. 2022. № 39.  

9 
Гринчук Т.П., 

Гусак Л.П., 

Гуливатая И.А., 

Значение эконометрических 

моделей в процессе 

прогнозировании 

экономических показателей.  

Germany, Modern enginiring and 

innovative technologies. 2022. 

Karlsuruhe: Sergeieva&Co. Issue 

№21. Part 2. June 2022. P. 40-44. 

 

10 
Гринчук Т.П.,  

Гусак Л.П. 

Використання криптовалюти 

у злочинних цілях та 

пріоритетні напрями її 

правового регулювання 

Фінансовий простір. 2022. № 2 (46). 

С.6-18. 

11 Koval Yuliia  

Formation of ecological culture 

of professional junior bachelors 

of financial and economic 

profile as a psychological and 

pedagogical problem.  

Modern Science. Moderní věda. 

Praha. Česká republika, Nemoros, 

2022. № 1. С. 82-90. 

Web of Science  

 

12 
Y. Koval, 

K.Volokhata  

Освітнє середовище 

технічного коледжу – 

простір занурення в реальну 

професійно орієновану 

екологічну діяльність 

Науковий журнал «Гуманітарні 

стадії: педагогіка, психологія, 

філософія». 2022. Том 13, №2. С. 

30-37. 

13 

Waldemar Wójcik1*, Aliya 

Kalizhanova2 , Oksana A. 

Sakun3 , Volodymyr V. 

Nykyforov3 , Larysa E. 

Nykyforova4 , Svitlana V. 

Nahorniak5 , Volodymyr 

Ev. Kistion6 , Liudmyla S. 

Shevchenko7 , Laura 

Yesmakhanova8 , Mukhtar 

Junisbekov8 , Zhaslan 

Orazbekov9 , Aigul 

Turgantarova10 

Ethological Changes and 

Teratogenesis of Model 

Organisms as an Indicator of 

Biotesting of the 

Electromagnetic Radiation 

Influence  

Journal of Ecological Engineering 

2022, 23(7), 42–49.  

SCOPUS. 

 

14 

Olexandr Romanyuk, 

Oksana Romanyuk, 

Roman Chekhmestruk, 

Pavlo Mykhaylov, 

Mariana Kovtonyuk, 

Iryna Baranovska, 

Svitlana Nahorniak, 

Olena Hrechanovska, 

Zbigniew Omiotek, 

Aida Uvaysovа 

Rendering of inhomogeneous 

volumes using perturbation 

functions 

PROCEEDINGS OF SPIE. 2022, Vol. 

12476 (12 December 2022), Р. 1 -6 

https://doi.org/10.1117/12.2659703 

file:///C:/Documents%20and%20S 

ettings/Admin/%D0%9C%D0%B 

E%D0%B8%20%D0%B4%D0%B 

E%D0%BA%D1%83%D0%BC% 

D0%B5%D0%BD%D1%82%D1 

%8B/Downloads/124760O.pdf 

SCOPUS 

15 
Нагорняк С.В. 

Юрій Р. Ф., 

Богута В. М. 

Ефективність 

дистанційної освіти в 

умовах війни 

«Перспективи та інновації науки 

(Серія «Педагогіка», Серія  

«Психологія», Серія «Медицина»): 

журнал. 2022. №8(13) с. 338-345. 



DOI: 

https://doi.org/10.52058/2786-495 

2-2022-8(13)-338-345 

http://perspectives.pp.ua/index.php 

/pis/issue/view/67/101 

(Категорія Б) 

16 
С. Нагорняк, 

Л. Лісіна, 

Т. Лисенко. 

Дистанційна освіта: 

недоліки та перспективи в 

умовах 

російсько-української 

війни. 

Актуальні питання гуманітарних 

наук: міжвузівський збірник 

наукових праць молодих вчених 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка. 2022. – Вип.53. Том 

2. – с. 230-236. 

DOI 

https://doi.org/10.24919/2308-486 

3/53-2-34 

http://www.aphn-journal.in.ua/53- 

2-2022 

(Категорія Б) 

17 
Світлана Нагорняк, 

Олена Степаненко, 

Тетяна Тесленко  

Розвиток критичного 

мислення учнів та 

студентів під час 

дистанційного навчання в 

умовах війни. 

«Acta Paedagogica Volynienses»: 

науковий журнал. 2022. – Випуск 3. 

– с. 89-94.  DOI 

https://doi.org/10.32782/apv/2022. 

3.13 

http://journals.vnu.volyn.ua/index. 

php/pedagogy/issue/view/42/44 

(Категорія Б) 

18 Нагорняк С.В. 

Інноваційні тенденції 

розвитку сучасної 

педагогічної освіти. 

«Наукові інновації та передові 

технології» (Серія «Державне 

управління», Серія «Право», Серія 

«Економіка», Серія «Психологія», 

Серія «Педагогіка»): журнал.2022. 

№9(11) 2022. с. 159-166. 

https://doi.org/10.52058/2786-527 

4-2022-9(11)-158-166 

http://perspectives.pp.ua/index.php 

/nauka/issue/view/81/121 

(Категорія Б) 

19 

Нагорняк С.В. 

Особливості формування 

особистого бренду 

викладача 

«Наука і техніка сьогодні» (Серія 

«Педагогіка», Серія «Право», Серія 

«Економіка», Серія «Фізико-

математичні науки», Серія 

«Техніка»): журнал. 2022. №11(11) 

2022. с. 203-210. 

https://doi.org/10.52058/2786-602 

5-2022-11(11)-203-210 

http://perspectives.pp.ua/index.php 

/nts/issue/view/88/136 

(Категорія Б) 

20 
Нагорняк С.В. Скрайбінг як 

продуктивний та 

інтерактивний засіб 

Актуальні питання гуманітарних 

наук: міжвузівський збірник 

наукових праць молодих вчених 



для візуалізації інформації Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка. 2022. – Вип.55. Том 

2. – с. 238-245. DOI 

https://doi.org/10.24919/2308-486 

3/55-2-38  

http://www.aphn-journal.in.ua/arch 

ive/55_2022/part_2/38.pdf 

(Категорія Б) 

21 

Horiachkina Nataliia 

Horelova Nataliia 

 

 
GŁÓWNE ZAGROŻENIA I 

SPOSOBY ZAPEWNIENIA 

BEZPIECZEŃSTWA 

NARODOWEGO POLSKI 

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne i 

zewnętrzne Polski w perspektywie 

konfliktów w państwach sąsiednich. 
WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, PRAWA I 

NAUK MEDYCZNYCH IM. PROF. E. 

LIPIŃSKIEGO W KIELCACH. Kielce, 

Polska. 29.06.2022 

22 

Vitenko Z.R. 

 
 

Zwiększenie skuteczności 

polityki państwa przez pryzmat 

rozwoju strategii 

bezpieczeństwa narodowego 

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne i 

zewnętrzne Polski w perspektywie 

konfliktów w państwach sąsiednich. 
WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, PRAWA I 

NAUK MEDYCZNYCH IM. PROF. E. 

LIPIŃSKIEGO W KIELCACH. Kielce, 

Polska. 29.06.2022 

 

Публікації у наукових виданнях, які не включені до переліку фахових 

видань України, зокрема статті та тези учасників конференцій 
№ 

п/п 
Автор Назва статті, тез Назва видання 

1 Дибчук Л. В. 
Моделі управління брендом 

на сучасних підприємствах 

Сучасні тенденції розвитку науки та 

освіти в умовах євроінтеграції: 

Міжнародна науково-практична 

конференція, м. Вінниця, 29-30 

березня 2022 р.: тези та статті  / 

ред. кол.: Драбовський А.Г., Дибчук 

Л.В. та ін. . Вінниця: Вінницький 

кооперативний інститут, 2022. 

С.211-213  

2 
Дибчук Л. В., 
Головчук Ю.О. 

Особливості підвищення 

ефективності реклами в 

соціальних мережах 

Менеджмент ХХІ століття : 

глобалізаційні виклики : матеріали 

VІ Міжнародної науково-

практичної конференції, 19 травня 

2022 р. Полтава : ПДАУ, 2022. 

С.48-50 

3 
Дибчук Л. В., 
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«Сучасні тенденції розвитку науки та освіти в умовах Євроінтеграції». 29- 

30.03.2022р. 0.4 кредит (12 год.). 

2. CIarivate, вебінар. Он-лайн курс: Рішення CIarivate для позиціонування 

ВНЗ у GRAS рейтингу. Сертифікат від 26 квітня 2022р. Загальний обсяг – 1 год. 

 

Іванюта П.В. 

1. Львівський торгово-економічний університет. Сертифікат. ІІ Міжнародна 

наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів на тему: «Проблеми та 

перспективи розвитку бізнесу в Україні». 25 січня 2022. 

2. CIarivate, вебінар. Он-лайн курс: Рішення CIarivate для позиціонування 

ВНЗ у GRAS рейтингу. Сертифікат від 26 квітня 2022р. Загальний обсяг – 1 год  

3. WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, PRAWA I NAUK MEDYCZNYCH IM. 

PROF. E. LIPIŃSKIEGO W KIELCACH, Вінницький кооперативний інститут. 

Сертифікат № 973. Міжнародна науково-практична конференція на тему: 

«Сучасні тенденції розвитку науки та освіти в умовах Євроінтеграції». 29- 

30.03.2022р. 0.4 кредит (12 год.) 

4. WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, PRAWA I NAUK MEDYCZNYCH IM. 

PROF. E. LIPIŃSKIEGO W KIELCACH, Вінницький кооперативний інститут. 

Сертифікат № 1200. Міжнародна науково-практична конференція здобувачів 

освіти та молодих вчених на тему: «Молодь в науці: дослідження, проблеми, 

перспективи». 22- 23.11.2022р. 0.2 кредит ( 6 год.). 

 

Пиріжок С.Є  

1. WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, PRAWA I NAUK MEDYCZNYCH IM. 

PROF. E. LIPIŃSKIEGO W KIELCACH, Вінницький кооперативний інститут. 

Сертифікат № 975. Міжнародна науково-практична конференція на тему: 

«Сучасні тенденції розвитку науки та освіти в умовах Євроінтеграції». 29- 

30.03.2022р. 0.4 кредит (12 год.). 

2. «Prometheus». Он-лайн курси, 2022 р. Громадський проект масових 

відкритих он-лайн курсів «Prometheus», курс: «Маркетинг: розробка та продаж 

пропозиції цінності», Сертифікат від 18.05.2022 р 

3. Проект EdEra, Он-лайн курси, 2022 р., курс: «Академічна доброчесність», 

Загальний обсяг – 4 год / 0,15 кредиту ЄКІС. Сертифікат від 15.05.2022 р 

4. Проект EdEra, Он-лайн курси, 2022 р. курс: «Жіночий бізнес: шляхи 

розвитку та інструменти підтримки», Загальний обсяг – 6 год / 0,2 кредиту ЄКІС. 

Сертифікат від 15.05.2022 р. 

5. CIarivate, вебінар. Он-лайн курси на тему : EdNote: оформлення 

бібліографії статті за  форматом журналу. Загальний обсяг – 1 год. Сертифікат від 

28.04.2022р. 



6. CIarivate, вебінар. Он-лайн  курси на тему: Researter Smarter: Як 

використовувати ресурси CIarivate для формування бібліотечних колекцій, 

Загальний обсяг – 1 год. Сертифікат від 12.04.2022р. 

7. CIarivate, вебінар. Он-лайн курси на тему: Researter: Огляд літератури на 

відмінно, Загальний обсяг – 1 год. Сертифікат від 24.05.2022р. 

8. CIarivate, вебінар. Он-лайн курси на тему: «Як обрати видання для 

публікації та не помилитись з вибором». Загальний обсяг – 1 год. Сертифікат від 

09.06.2022р. 

9. CIarivate, вебінар.  Он-лайн  курси на тему: «CIarivate для науковців». 

Загальний обсяг – 1 год. Сертифікат від 14.06.2022р. 

10. Clarivate, вебінар. Он-лайн курси на тему: Research Smarter: Світ 

цитувань». Загальний обсяг – 1 год. Сертифікат від 28.06.2022р. 

11. Clarivate, вебінар. Он-лайн курси на тему: «Оцінка міжнародної 

співпраці». Загальний обсяг – 1 год. Сертифікат від 07.07.2022р. 

12. Clarivate, вебінар. Он-лайн курси на тему: «Research Smarter: 

Демонстрація досліджень вашої установи». Загальний обсяг – 1 год. Сертифікат 

від 26.07.2022р. 

13. Clarivate, вебінар. Он-лайн курси на тему: «Презентація наукових 

здобутків вченого». Загальний обсяг – 1 год. Сертифікат від 11.08.2022р. 

14. Clarivate, вебінар. Он-лайн курси на тему: «Автори та цітування». 

Загальний обсяг – 1 год. Сертифікат від 13.10.2022р. 

15.Clarivate, вебінар серії Research Smarter на тему:" Збільшення вашого 

наукового внеску у досягнення Цілей сталого розвитку ООН (UN Sustainable 

Development Goals)".  Загальний обсяг – 1 год. Сертифікат від 27.10.2022р. 

16. Clarivate, вебінар. Он-лайн курси на тему: «Пошук та аналіз патентної 

інформації».  Загальний обсяг – 1 год. Сертифікат від 01.11.2022р. 

17. Clarivate, вебінар. Он-лайн курси на тему: «Базові можливості роботи в 

Web of Science Core Collection».  Загальний обсяг – 1 год. Сертифікат від 

08.11.2022р. 

18. Clarivate, вебінар. Он-лайн курси на тему: «Відкритий доступ та відкрита 

наука».  Загальний обсяг – 1 год. Сертифікат від 10.11.2022р. 

19.WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, PRAWA I NAUK MEDYCZNYCH IM. 

PROF. E. LIPIŃSKIEGO W KIELCACH, Вінницький кооперативний інститут. 

Сертифікат № 1205. Міжнародна науково-практична конференція здобувачів 

освіти та молодих вчених на тему: «Молодь в науці: дослідження, проблеми, 

перспективи». 22- 23.11.2022р. 0.2 кредит ( 6 год.). 

20. Clarivate, вебінар серії Research Smarter на тему:"Дані та метрики Web of 

Science з різними API від Clarivate".  Загальний обсяг – 1 год. Сертифікат від 

29.11.2022р. 



21. Clarivate, вебінар. Он-лайн курси на тему: «Web of Science Researcher 

Profiles: інструкція до використання».  Загальний обсяг – 1 год. Сертифікат від 

08.12.2022р. 

Солоїд О.В. 

1. ГО «ГІД» . V Психологічний науково-практичний форум «Особистість в 

сучасних реаліях: становлення, розвиток, парадокси». Сертифікат № 5-03 . 18-

20.11.2022р.  0.7 кредити ( 20 год.) 

2. WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, PRAWA I NAUK MEDYCZNYCH IM. 

PROF. E. LIPIŃSKIEGO W KIELCACH, Вінницький кооперативний інститут. 

Сертифікат № 1211. Міжнародна науково-практична конференція здобувачів 

освіти та молодих вчених на тему: «Молодь в науці: дослідження, проблеми, 

перспективи». 22- 23.11.2022р. 0.2 кредит ( 6 год.). 

 

Крутоус Т.П. 

1. Участь у семінарі-практикумі для підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників ЗФПО Вінницької області "Викладання математики в закладах 

фахової передвищої освіти в умовах воєнного стану", в обсязі 6 годин/0,2 кредиту 

ЄКТС, сертифікат №130/22 від 12.05.2022р. 

 

Морозова Л.П.  

1. WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, PRAWA I NAUK MEDYCZNYCH IM. 

PROF. E. LIPIŃSKIEGO W KIELCACH, Вінницький кооперативний інститут. 

Сертифікат № 979. Міжнародна науково-практична конференція на тему: 

«Сучасні тенденції розвитку науки та освіти в умовах Євроінтеграції». 29- 

30.03.2022р. 0.4 кредит (12 год.). 

2. Участь у Міжнародній науково-практичній конференції здобувачів освіти 

та молодих вчених «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи» 22-23 

листопада 2022 р., Вінницький кооперативний інститут. Сертифікат № 1298. 

Загальний обсяг – 6 годин (0,2 ЄКТС). 

 

Яковець О.В. 

1. Вінницький медичний фаховий коледж імені академіка Д.К. Заболотного. 

Участь у роботі семінару-практикуму «Викладання суспільних дисциплін в 

умовах воєнного стану» Сертифікат №752 від 17.05.2022 р. Загальний обсяг - 6 

год. (0,2 кредиту ECTS). 

2. Платформа масових відкритих онлайн-курсів PROMETHEUS. Курс 

“Громадянська та політична участь: базовий курс” Сертифікат від 17.09.2022 

3. Участь у роботі обласного методичного об’єднання викладачів 

суспільних дисциплін, участь у програмі підвищення кваліфікації «Використання 

сучасних інформаційних і комунікаційних технологій на заняттях із суспільних 

дисциплін» в обсязі 6 год. (0,2 кредиту ЄКТС). Сертифікат №507-22 від 

14.11.2022 р.  

4. WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, PRAWA I NAUK MEDYCZNYCH IM. 

PROF. E. LIPIŃSKIEGO W KIELCACH, Вінницький кооперативний інститут. 



Міжнародна науково-практична конференція на тему: «Молодь в науці: 

дослідження, проблеми, перспективи». Сертифікат № 1266. 22-23.11.2022 р. 

Загальний обсяг - 6 год. (0,2 кредиту ECTS). 

5. Платформа масових відкритих онлайн-курсів PROMETHEUS. Курс 

«Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти». Сертифікат 

від 03.12.2022 р. Загальний обсяг - 80 год. (2,6 кредитів ЄКТС) 
 

Ткачук Н.П. 

1. Вебінар від MM Publications and Linguist LTD “Let’s embark on a culture 

journey with Full Blast Plus for Ukraine with Anna Ges»). 28.01.2022р. (1 година) 

2. Вебінар від MM Publications and Linguist LTD  “The student’s biggest fear – 

speking$writing with Anna Ges»).18.02.2022р. (1 година) 

3. Вебінар від MM Publications and Linguist LTD “teaching Teens 

Communicatively with tetiana Shelepko and Iryna Katsion»). 20.01.2022р. (1 година) 

4. Вебінар від British Council in Ukraine “Practical Tips for EdTech in Higher 

Education with Nicholas Thomas Director»). 17.02.2022р. (1,5 години) 

5. Друга Всеукраїнська онлайн конференціїя для викладачів англійської від 

Мовного центру «Поліглот» за підтримки Cambridge English, Ukraine “Teaching 

Experts»). 10.02.2022р. (2 годин) 

6. Навчальний семінар від Cambridge Assessment «Assessing Speaking at A1» 

as part of the Cambridge Assessment Project for English Teachers with Sarah Ellis»). 

17.02.2022р. (1 година) 

7. Навчання за програмою підвищення кваліфікації з теми «Оцінювання без 

знецінювання» від студії онлайн-освіти EdEra 22.02.2022р. (30 годин) 

8. Курс з теми «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах 

освіти» від платформи масових відкритих онлайн-курсів Prometheus). 23.02.2022р. 

80 годин (2.6 ЄКТС) 

 9. Онлайн конференція від National Geographic Learning  «21st century skills 

for young learners. Harnessing curiosity in the YL classroom with Kath Stannatt and 

Alex Warren»). 22.02.2022р. 2 години (0,07 ЄКТС) 

10. Вебінар  від MM Publications “Why do it today when you can do it 

tomorrow? The ins and outs of procrastination.” 07.03 2022р. (1година) 

11.  Вебінар  від MM Publications “Achieve Active Learning in your ELT 

classroom!” 11. 21.03 2022р. (1година) 

12. Вебінар від Clarivate «Research Smarter: Прикладна наукометрія» 

22.03.2022р. (1година) 

13. Вебінар  від MM Publications  “Let’s lead the way in education!” 13. 

09.05.2022 р. (1 година) 

31. Методичне об’єднання викладачів іноземних мов коледжів і технікумів 

Вінницької області. Методична майстерність викладачів іноземних мов: «Сучасні 

проблеми формування іншомовної лінгвосоціокультурної компетентності». 

Реєстраційний номер № 204. Наказ № 67 від 04 травня 2022р. Загальний обсяг - 6 

годин (0.2 ЄКТС) 

14. Вебінар від National Geographic Learning «Getting the most out of 

wonderful world with Ellen Seerfield» 12.05.2022р. (1година) 



15. Вебінар від National Geographic Learning «Better online outcomes» 

09.06.2022р. (1 година) 

16. Вебінар від National Geographic Learning «LOW-TECH GAMIFICATION» 

18.08.2022 р. 1 година 

17. Вебінар від National Geographic Learning «English Teachear’s day for 

Ukraine – a new close up for ELT» 14.09.2022 р. 2 години 

18 . Онлайн тренінг від Dinternal Education «Інтеграція елементів 

екзаменаційної підготовки у загальну навчальну програму вивчення англійської 

мови з посібником FOXUS ON EXAMS.UA» 18.10.2022 р. 2 години                                                 

19. Вебінар від National Geographic Learning «Ways to Increase Speech 

Intelligibility with Adult Learners». 20.10.2022р. 1 година.  

20. Вебінар від National Geographic Learning «Linguist LTD and National 

Geographic Learning» 03.11.2022 р. 1 година.  

21. Методичне об’єднання викладачів іноземних мов коледжів і технікумів 

Вінницької області. Семінар практикум. Психологічна лабораторія викладачів 

іноземної мов «Психологічні основи методики навчання іноземної мови за 

професійним спрямуванням» Сертифікат № 03-22 від 21 листопада 2022 р. 

Загальний обсяг - 6 годин (0.2 ЄКТС) 

 

Кулик А.А. 

1. Освітній проект «На Урок». Вебінар «Інклюзивно-ресурсний центр: 

принципи взаємодії дитини, батьків та закладу освіти». Сертифікат №В377-

1477286 від 18.02.2022, 2 години (0,06 кредиту ЄКТС). 

2. ВСП «Технологічно-промисловий фаховий коледж Вінницького 

національного аграрного університету» Семінар «Особливості викладання хімії, 

біології і екології у закладах фахової передвищої освіти в умовах воєнного стану». 

Сертифікат №49/22 від 25.05.2022. 6 годин (0,2 кредиту ЄКТС). 

3. Освітній проєкт «На Урок». Інтернет-конференція «Дистанційне та 

змішане навчання в умовах війни» за напрямами «Наскрізні навички», «ІКТ», 

«Інклюзивна освіта», «Психологія», «Робота закладу освіти», «Практичні 

прийоми». Сертифікат №К87-1477286 від 16.09.2022, 10 годин (0,33 кредиту 

ЄКТС). 

4. Освітній проєкт «На Урок». Вебінар «Підручники курсів «Пізнаємо 

природу» / «Природничі науки»/ «Довкілля» як ресурс для створення 

компетентнісних завдань» Свідоцтво №В632-1477286 від 19.09.2022, 2 години 

(0,06 кредиту ЄКТС). 

5. Громадська організація «Академія сучасних освітян». Навчання з 

освітньої програми «Особливості організації освітнього процесу за державним 

стандартом базової середньої освіти в умовах реалізації концепції «Нова 

українська школа» для вчителів природничої галузі. Сертифікат №ЗПК-0734-22, 

30 годин (1 кредит ЄКТС). 



6. Участь у роботі обласного методичного об’єднання викладачів хімії та 

біології, участь у програмі підвищення кваліфікації «Креативність викладачів 

хімії, біології і екології як чинник розвитку педагогічної творчості у закладах 

фахової передвищої освіти» в обсязі 6 год. (0,2 кредиту ЄКТС). Сертифікат №87 

від 02.11.2022 р.  

Мотрук В.Г. 

1. Вінницький технічний фаховий коледж. Участь у роботі обласного 

методичного об’єднання для методистів та голів ОМО закладів фахової 

передвищої освіти на тему «Особливості роботи ЗФПО в умовах змішаного 

навчання» в обсязі 6 год. (0,2 кредиту ЄКТС). Сертифікат №226 від 27.09.2022 р.  

2. Навчання за програмою підвищення кваліфікації з теми «Школа для всіх» 

від студії онлайн-освіти EdEra. Сертифікат від 25.10.2022 р., 30 годин (1 кредит 

ЄКТС). 

3. Курс підвищення кваліфікації вчителів та викладачів фахової освіти за 

видом» онлайн-курс «Сміливі навчати» від студії онлайн-освіти EdEra. 

Сертифікат від 25.10.2022 р., 6 год. (0,2 кредиту ЄКТС). 

4. Онлайн-курс «Мови ТИ: як залюбитись в Українську. Онлайн-курс 

створений в межах програми «Єднання заради дії», яка реалізується IREX в 

Україні та за підтримки Державного департаменту США. 

5. Вінницький медичний фаховий коледж імені академіка Д.К. Заболотного. 

Участь у роботі семінару-практикуму «Патріотичне виховання під час війни при 

вивченні дисциплін філологічного спрямування» Сертифікат №848 від 09.11.2022 

р. Загальний обсяг - 6 год. (0,2 кредиту ECTS). 

 

Коцюба Н.Ф. 

1. Сумський державний університет. Центр розвитку кадрового потенціалу 

ГО «Центр освіти впродовж життя». Підвищення кваліфікації за програмою 

«Українська мова: помічник кожному на щодень» Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації СП №05408289 /1462-22 від 27.09.022, 30 годин (1 кредит ЄКТС). 

 

Петренко М.І. 
1. WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, PRAWA I NAUK MEDYCZNYCH IM. 

PROF. E. LIPIŃSKIEGO W KIELCACH, Вінницький кооперативний інститут. 

Сертифікат № 978. Міжнародна науково-практична конференція на тему: 

«Сучасні тенденції розвитку науки та освіти в умовах Євроінтеграції». 29- 

30.03.2022р. 0.4 кредит (12 год.). 

 

Гринчук Т.П. 

1. Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки 

спеціалістів Полтавського університету економіки і торгівлі за програмою 

«Інноваційні методи навчання» при викладанні дисциплін: «Фінанси», «Фінанси 



підприємств», «Фінансове право», «Економічний аналіз». Загальний обсяг – 120 

годин (4 кредити ЄКТС). Свідоцтво №ПК01597997/00114-2022 від 11.02.2022 р. 

2. Участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні 

тренди поведінки споживачів товарів і послуг» 25-26 лютого 2022 року, м. Рівне. 

Підготовка матеріалів, особиста участь у конференції 30 год./ 1 кредит. 

Сертифікат. 

3. WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, PRAWA I NAUK MEDYCZNYCH IM. 

PROF. E. LIPIŃSKIEGO W KIELCACH, Вінницький кооперативний інститут. 

Сертифікат № 1069. Міжнародна науково-практична конференція на тему: 

«Сучасні тенденції розвитку науки та освіти в умовах Євроінтеграції». 29- 

30.03.2022р. 0.4 кредит (12 год.). 

4. Участь у роботі обласного методичного об’єднання викладачів 

економічних і фінансових дисциплін, участь у програмі підвищення кваліфікації 

«Підходи, форми та методи вирішення типових спеціалізованих економічних, 

технічних задач виробничого і науково-дослідного характеру» в обсязі 6 годин / 

0,2 кредити ЄКТС. Сертифікат №171 від 10.05.2022 р. 

5. Участь у семінарі-практикумі «Використання сучасних технологій 

навчання  при організації практичного навчання  (навчальна практика) здобувачів 

освіти в умовах дистанційного навчання» обласного методичного об’єднання 

викладачів економічних і фінансових дисциплін в обсязі 6 годин / 0,2 кредити 

ЄКТС. Сертифікат. Реєстраційний номер 291-22  від 18.11.2022 р. 

6. Участь у Міжнародній науково-практичній конференції здобувачів освіти 

та молодих вчених «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи» 22-23 

листопада 2022 р., Вінницький кооперативний інститут. Сертифікат № 1284. 

Загальний обсяг – 6 годин (0,2 ЄКТС). 

7. Проходження VII Міжнародної програми наукового стажування 

“Нобелівські Лауреати: Вивчення Досвіду та Професійних Досягнень для 

Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу“ у Дубаї, 

Осло, Стокгольмі, Римі, Бургасі, Нью-Йорку, Єрусалимі та Пекіні. Міжнародний 

Сертифікат № 9076 від 30.12.22 р. Загальний обсяг – 180 годин (6 кредитів 

ЄКТС).  

Островська І.Ю. 

1. Участь у роботі обласного методичного об’єднання викладачів 

економічних і фінансових дисциплін, участь у програмі підвищення кваліфікації 

«Підходи, форми та методи вирішення типових спеціалізованих економічних, 

технічних задач виробничого і науково-дослідного характеру» в обсязі 6 годин / 

0,2 кредити ЄКТС. Сертифікат №205 від 10.05.2022 р. 

2. Участь у роботі обласного методичного об’єднання викладачів 

економічних і фінансових дисциплін, участь у програмі підвищення кваліфікації 

«Використання сучасних технологій навчання при організації практичного 

навчання (навчальна практика) здобувачів освіти в умовах дистанційного 



навчання)» в обсязі 6 годин / 0,2 кредити ЄКТС. Сертифікат № 323-22 від 

18.11.2022 р. 

Горобець Л.В. 

1. WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, PRAWA I NAUK MEDYCZNYCH IM. 

PROF. E. LIPIŃSKIEGO W KIELCACH, Вінницький кооперативний інститут. 

Сертифікат № 1009. Міжнародна науково-практична конференція на тему: 

«Сучасні тенденції розвитку науки та освіти в умовах Євроінтеграції». 29- 

30.03.2022р. 0.4 кредит (12 год.). 

Кушнір О.Ю. 

1. Участь у роботі обласного методичного об’єднання викладачів 

економічних і фінансових дисциплін, участь у програмі підвищення кваліфікації 

«Підходи, форми та методи вирішення типових спеціалізованих економічних, 

технічних задач виробничого і науково-дослідного характеру» в обсязі 6 годин / 

0,2 кредити ЄКТС. Сертифікат №190 від 10.05.2022 р. 

 

Коваль Ю.А. 

1. Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки 

спеціалістів Полтавського університету економіки і торгівлі за програмою 

«Інноваційні методи навчання» при викладанні дисциплін: «Фінанси», «Гроші та 

кредит»,  «Страхові послуги». Загальний обсяг – 120 годин (4 кредити ЄКТС). 
Свідоцтво №ПК01597997/00113-2022 від 11.02.2022 р. 

2.Онлайн –стажування Has successfully completed the international 

postgraduate practical internship «New and innovative teaching methods» organized by 

Malopolska School of Public Administration Universitr of Economics in Krakow? 

February 14 – March 25,2022. Certificate NR 2944/MSAP/2022 of completion of an 

international postgraduate practical internship. 

3. WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, PRAWA I NAUK MEDYCZNYCH IM. 

PROF. E. LIPIŃSKIEGO W KIELCACH, Вінницький кооперативний інститут. 

Сертифікат № 989. Міжнародна науково-практична конференція на тему: 

«Сучасні тенденції розвитку науки та освіти в умовах Євроінтеграції». 29- 

30.03.2022р. 0.4 кредит (12 год.). 

4. Участь у вебінарі EndNote: оформлення бібліографії статті за форматом 

журналу. Тривалість заходу одна година. Сертифікат від 12.04.20222 року. 

5. Участь у вебінарі Авторські профілі науковця. Тривалість заходу одна 

година. Сертифікат від 14.04.20222 року. 

6. Участь у вебінарі Reaearch Smarter: Як використовувати ресурси Clarivate 

для формування бібліотечних колекцій. Тривалість заходу одна година. 

Сертифікат від 28.04.20222 року.  

7. Участь у роботі обласного методичного об’єднання викладачів 

економічних і фінансових дисциплін, участь у програмі підвищення кваліфікації 

«Підходи, форми та методи вирішення типових спеціалізованих економічних, 

технічних задач виробничого і науково-дослідного характеру» в обсязі 6 годин / 

0,2 кредити ЄКТС. Сертифікат №184 від 10.05.2022 р. 



8.Участь у засіданні обласного методичного об’єднання «Використання ІКТ  

та сучасних онлайн-сервісів у процесі вивчення навчальної дисципліни «Захист 

України» в осязі 10 (десяти) годин / 0,3 кредити ЄКТС. Сертифікат. Реєстраційний 

номер №1139 від 28.10.2022 р. 

9.Участь у роботі семінару «Креативність викладачів хімії, біології і 

екології як чинник розвитку педагогічної творчості у закладах фахової перед 

вищої освіти» в обсязі 6 годин / 0,2 кредити ЄКТС. Сертифікат. Реєстраційний 

№78 від 02.11.2022 р. 

10.Участь у Міжнародній науково-практичній конференції здобувачів 

освіти та молодих вчених «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи» 

22-23 листопада 2022 р., Вінницький кооперативний інститут. Сертифікат № 1293. 

Загальний обсяг – 6 годин (0,2 ЄКТС). 

11.Участь  у Міжнародній науковій конференції «Цивілізаційно-правові 

аспекти охорони навколишнього середовища» (01 грудня 2022 р.). Університет 

економіки, права та медичних наук ім. професора Едварда Ліпінського (м. Кельце, 

Польща). Вінницький кооперативний інститут співорганізатор конференції. 

Сертифікат. 

Вечірко О.Г. 

1. Участь у роботі обласного методичного об’єднання викладачів 

економічних і фінансових дисциплін, участь у програмі підвищення кваліфікації 

«Підходи, форми та методи вирішення типових спеціалізованих економічних, 

технічних задач виробничого і науково-дослідного характеру» в обсязі 6 годин / 

0,2 кредити ЄКТС. Сертифікат №164 від 10.05.2022 р. 

 

Вознюк Т.К. 

1. Has successfully completed On Being a Scientist Course authorized by 

EuropeanAkademy. CERTIFICATE X1-12-190293846-20, 2021 Hamburg Germany. 

2. Онлайн-освіта ЕдЕра, підвищення кваліфікації на тему: Оцінювання без 

оцінювання. Загальний обсяг – 30 ( тридцять) годин (1 кредит ЄКТС). Сертифікат 

від 22.02. 2022 р. 

3. Вінницький фаховий коледж Національного Університету харчових 

технологій. Участь у роботі обласного методичного об’єднання викладачів 

креслення, основ стандартизації, управління якістю продукції, метрології. 

Загальний обсяг – 6 (шість) годин (0,2 кредит ЄКТС). Сертифікат № 320/22 від 

27.05. 2022р.,наказ № 60-К, ВСП «ФіФК НУХТ» 

4. ВСП Вінницький Фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну, 

Київського національного університету будівництва і архітектури. Участь у 

семінарі обласного методичного об’єднання викладачів креслення, основ 

стандартизації, управління якістю продукції, метрології: «Воршкоп з 

професійного розвитку викладачів. Досконалість у викладанні дисциплін і 

навчанні здобувачів освіти». Загальний обсяг – 6 (шість) годин (0,2 кредити 

ЄКТС). Сертифікат, реєстраційний номер 138/22. Наказ № 95-ОД від 10.11.22 р. 

 



Ліпінська К.В. 

1. Онлайн-освіта ЕдЕра, підвищення кваліфікації на тему: Оцінювання без 

оцінювання. Загальний обсяг – 30 (тридцять) годин(1 кредит ЄКТС). Сертифікат 

від 17.01. 2022 р. 

2. Онлайн-курси Prometheus: Інформаційна безпека. Сертифікат від 

18.01.2022 р. 

3. Онлайн-освіта ЕдЕра, підвищення кваліфікації  вчителів та викладачів 

фахової освіти на тему: Години медіа грамотності. Загальний обсяг – 5 ( п’ять ) 

годин (0.2 кредити ЄКТС). Сертифікат від 22.02. 2022 р. 

4. Участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції ЧТЕІ 

ДТЕУ: «Управління розвитком сфери гостинності: регіональний аспект», м. 

Чернівці. Сертифікат від 05. 05. 2022 р. 

5. Участь у роботі ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет - 

конференції: «Актуальні проблеми та стратегії розвитку. Загальний обсяг – 6 

(шість) годин (0.2 кредити ЄКТС). Сертифікат № 1046 від 08 .06. 2022 р. 

6. Онлайн-курси Prometheus: Академічна доброчесність: онлайн курси для 

викладачів. Загальний обсяг – 60 (шістдесят) годин (2 кредити ЄКТС). Сертифікат 

від 14. 08 . 2021 р. 

7. Онлайн-курси ЄМОVA: «Мовний менеджмент в освіті та комунікативні 

стратегії». Загальний обсяг – 54 (п’ятдесят чотири) годин (1,75 кредити ЄКТС). 

Сертифікат від 02. 07 . 2021 р. 

8. Онлайн-курси ЄМОVA: «22 уроки до мовної впевненості». Загальний 

обсяг – 45 (сорок п’ять ) годин (1,5 кредити ЄКТС). Сертифікат від 02. 07 . 2021 р. 

9. Онлайн-курси Prometheus: «Освіта для всіх : різноманітність, інклюзія та 

фізичний розвиток» Загальний обсяг – 30 (тридцять) годин (1 кредит ЄКТС). 

Сертифікат від 15. 04 . 2022 р. 

10. Онлайн-курси Prometheus: «Підприємнийцтво.Власна справа». 

Сертифікат від 115. 04 . 2022 р. 

11. Онлайн-курси ОСВІТНІЙ ХАБ: «Мистецтво викладання». Загальний 

обсяг – 30 (тридцять) годин (1 кредит ЄКТС). Сертифікат №59778270 від 31. 03 . 

2022 р. 

12. Онлайн-курси ОСВІТНІЙ ХАБ: «Майстер готельного обслуговування». 

Загальний обсяг – 3 (три) години (0,1 кредити ЄКТС). Сертифікат №29052047 від 

31. 03 . 2022 р. 

13. Онлайн-курси ОСВІТНІЙ ХАБ: Профорієнтаційний курс «Кухар». 

Загальний обсяг – 4 (чотири) години. Сертифікат №27061191 від 02.04. 2022 р. 

14. Онлайн-курси ОСВІТНІЙ ХАБ: Профорієнтаційний курс «Менеджер з 

туризму». «Загальний обсяг – 3 (три) години. Сертифікат №46317837 від 03. 04 . 

2022 р. 

15. Онлайн-курси ОСВІТНІЙ ХАБ: Профорієнтаційний курс «Кондитер». 

«Загальний обсяг – 3 (три) години. Сертифікат №30301005 від 19. 04 . 2022 р. 

16. Участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції ЧТЕІ 

ДТЕУ: «Управління розвитком сфери гостинності: регіональний аспект», м. 

Чернівці. Сертифікат від 05. 05. 2022 р. 



17. Участь у роботі ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет - 

конференції: «Актуальні проблеми та стратегії розвитку підприємництва, торгівлі 

і маркетингу в умовах сучасного ринку», Тернопільський фаховий коледж 

харчових технологій і торгівлі. Загальний обсяг – 6 ( шість ) годин (0.2 кредити 

ЄКТС) Сертифікат № 1046 від 08.06. 2022р. 

18. Участь у вебінарі: «Цифрові інструменти GOOGLE для освіти» 

«Загальний обсяг – 2 (дві) години (0,07кредити ЄКТС). Сертифікат GDTfE – ВПП-

00239 від 22 серпня 2022р. 

19. Завершила курс:«Основи проектного менеджменту» Української 

освітньої платформи. Сертифікат від 19.07. 2022 р. 

20. Онлайн-курси Prometheus: «Критичне мислення в українському 

контексті». Сертифікат від 26.07. 2022р. 

21. Участь у роботі ІІІ Всеукраїнської науково-практичної, інтернет-

конференції: «Інновації розвитку харчових технологій та індустрії гостинності у 

готельно-ресторанному бізнесі», Тернопільський  фаховий коледж харчових 

технологій і торгівлі. «Загальний обсяг – 6 (шість) години (0,2кредити ЄКТС). 

Сертифікат від 15 червня 2022 р. 

Гаєвська О. П. 

1. Участь у Міжнародній науково-практичній конференції ВКІ: «Сучасні 

тенденції розвитку наука та освіти в умовах євроінтеграції» - Вінниця, 2022 р. 

Психолого-педагогічний супровід самопізнання і саморозвитку в контексті 

життєвого шляху. Загальний обсяг – 12 годин /0,4 кредити ЄКТС. Сертифікат 

№1096 (Наказ №19-р від 28.03.2022 р.). 

2. Міністерство освіти і науки України. Міжнародний фонд відродження. 

Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Протидія та 

попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти» Загальний обсяг – 80 

год./2,6 кредиту ЄКТС). Сертифікат від 27.05.2022 р. 

3. Міністерство освіти і науки України. Платформа масових відкритих 

онлайн-курсів Prometheus.Курс «Академічна доброчесність: онлайн курс для 

викладачів» Загальний обсяг – 60 год./2, кредити ЄКТС). Сертифікат від 

06.09.2022 р. 

4. Міністерство освіти і науки України. Вінницький технічний фаховий 

коледж. Участь у семінарі з елементами тренінгу: Діти і війна: Навчання технік 

зцілення за програмою підтримки «Поруч» для батьків, осіб, що їх замінюють, та 

спеціалістів, які працюють з дітьми, що реалізується за підтримки 

Представництва, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. Загальний обсяг – 6 

годин /0,2 кредити ЄКТС Сертифікат №249 (Наказ ВТФК №92 від 18.10.2022 р.) 

5. Міністерство освіти і науки України. Комунальний заклад вищої освіти 

«Барський гуманітарно-педагогічний коледж  ім.. Михайла Грушевського. 

Участь у роботі семінару з елементами тренінгу «Розвиток лідерських якостей 

здобувачів вищої освіти в процесі діяльності органів студентського 



самоврядування» Загальний обсяг – 6 годин /0,2 кредити ЄКТС Сертифікат МК 

№08.11.15 (Наказ  від 07.11.2022 р.) № 192-К 

 

Рузакова О.В. 

1. Участь у роботі семінару «Інноваційні методики і технології у 

формуванні професійних компетентностей студентів при вивченні інформатики та 

комп’ютерних дисциплін» в обсязі 12 годин / 0,4 кредити ЄКТС. Сертифікат 

№61/22 від 20.10.2022 р. 

2. Участь у Міжнародній науково-практичній конференції здобувачів освіти 

та молодих вчених «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи» 22-23 

листопада 2022 р., Вінницький кооперативний інститут. Сертифікат № 1295. 

Загальний обсяг – 6 годин (0,2 ЄКТС). 

 

Шмагельська М.О.   

1. Участь у семінарі завідувачів відділеннями ЗФПО Вінницької області 

«Модернізація та удосконалення компетентностей завідувачів відділеннями для 

ефективної організації освітнього процесу» в обсязі 6 годин / 0,2 кредити ЄКТС. 

Сертифікат. Реєстраційний номер №183. Наказ № 46 від 30.05.2022 р. 

2. Атестат доцента  від 06 червня 2022 р. АД № 010390. Рішенням вченої 

ради Вінницького кооперативного інституту від 20 квітня 2022 р., протокол №7 

присвоєно вчене звання доцента кафедри економічної теорії, фундаментальних та 

соціально-гуманітарних дисциплін. 

3. Участь у Міжнародній науково-практичній конференції здобувачів освіти 

та молодих вчених «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи» 22-23 

листопада 2022 р., Вінницький кооперативний інститут. Сертифікат № 1307. 

Загальний обсяг – 6 годин (0,2 ЄКТС). 

4. Участь у Веб-форумі: «Траєкторія вдосконалення професійних 

компетентностей здобувачів фахової передвищої освіти в умовах сьогодення»  

обласного методичного об’єднання завідувачів відділеннями в обсязі 6 годин / 0,2 

кредити ЄКТС. Сертифікат. Реєстраційний №71-22 від 30.11.2022 р. 

 

Колотій С.В.  

1. WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, PRAWA I NAUK MEDYCZNYCH IM. 

PROF. E. LIPIŃSKIEGO W KIELCACH, Вінницький кооперативний інститут. 

Сертифікат № 1115. Міжнародна науково-практична конференція на тему: 

«Сучасні тенденції розвитку науки та освіти в умовах Євроінтеграції». 29- 

30.03.2022р. 0.4 кредит (12 год.). 

 

Нагорняк С.В. 

1. Навчання з 31 жовтня по 6 листопада 2022 року за програмою 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників у формі масового відкритого 

онлайн-курсу «Робота з Google-сервісами», 30 годин, сертифікат від 6 листопада 

2022 року № СС 38282994/3162-22. 

 



Петренко В.І. 

1. WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, PRAWA I NAUK MEDYCZNYCH IM. 

PROF. E. LIPIŃSKIEGO W KIELCACH, Вінницький кооперативний інститут. 

Міжнародна науково-практична конференція на тему: «Молодь в науці: 

дослідження, проблеми, перспективи». Сертифікат № 1254. 22- 23.11.2022р. 0.2 

кредит (6 год.) 

Вітенко З.Р. 

1. WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, PRAWA I NAUK MEDYCZNYCH IM. 

PROF. E. LIPIŃSKIEGO W KIELCACH, Вінницький кооперативний інститут. 

Міжнародна науково-практична конференція на тему: «Молодь в науці: 

дослідження, проблеми, перспективи». Сертифікат № 1304. 22- 23.11.2022р. 0.2 

кредит (6 год.) 

Собчук А.О. 

1. WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, PRAWA I NAUK MEDYCZNYCH IM. 

PROF. E. LIPIŃSKIEGO W KIELCACH, Вінницький кооперативний інститут. 

Міжнародна науково-практична конференція на тему: «Молодь в науці: 

дослідження, проблеми, перспективи». Сертифікат № 1275. 22- 23.11.2022р. 0.2 

кредит (6 год.) 

 

Жиловський М.В. 

1. Участь у роботі обласного методичного об’єднання викладачів 

дисципліни Захист України. Участь у програмі підвищення кваліфікації «Семінар-

практикум:  Використання  ІКТ  та сучасних  онлайн - сервісів  у  процесі  

вивчення навчальної дисципліни: Захист України» в обсязі 10 годин / 0,3 кредити 

ЄКТС. Сертифікат № 929 від 28.10.2022 р. 

 

Проведення міжнародних науково-практичних конференцій у 

Вінницькому кооперативному інституті та за межами ВКІ  

в якості  співорганізаторів 

1. II Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і 

студентів «Проблеми та перспективи розвитку бізнесу в Україні» (25 січня 2022 

р.). Львівський торговельно-економічний університет. Вінницький кооперативний 

інститут співорганізатор конференції. 

2. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку 

науки та освіти в умовах євроінтеграції» (29-30 березня 2022 р, сформовано 

збірник тез та статей за матеріалами конференції обсягом 290 стор. та розміщено 

на офіційному сайті ВКІ http://vki.vin.ua/ua/wp-content/uploads/2022/03/Zbirnyk-

konferentsiyi-29-30032022.pdf). 

3. Міжнародна наукова конференція «Поліцейські формування в Польщі на 

тлі європейських служб, створених для забезпечення громадського порядку та 

безпеки» (30 травня 2022 р.). Університет економіки, права та медичних наук ім. 

професора Едварда Ліпінського (м. Кельце, Польща). Вінницький кооперативний 

інститут співорганізатор конференції. 

http://vki.vin.ua/ua/wp-content/uploads/2022/03/Zbirnyk-konferentsiyi-29-30032022.pdf
http://vki.vin.ua/ua/wp-content/uploads/2022/03/Zbirnyk-konferentsiyi-29-30032022.pdf


4. Міжнародна наукова конференція «Внутрішня та зовнішня безпека 

Польщі в перспективі конфліктів у сусідніх країнах», під час конференції,  

зокрема були обговорені, міжнародні наслідки агресії російських військ проти 

України, а також заступник міністра МЗС Польщі  прийняла  участь у конференції 

(29 червня 2022 р.). Університет економіки, права та медичних наук ім. професора 

Едварда Ліпінського (м. Кельце, Польща). Вінницький кооперативний інститут 

співорганізатор конференції. 

5.   Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів 

«Дискурс кооперативної освіти і практики у рефлексіях ХХI» (18 листопада 2022 

р.). Хмельницький торговельно-економічний кооперативний  інститут. 

Вінницький кооперативний інститут співорганізатор конференції. 

6. Міжнародна науково-практична конференція здобувачів освіти та 

молодих вчених «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи.» (22-23 

листопада 2022 р., сформовано збірник тез за матеріалами конференції обсягом 

300 стор. та розміщено на офіційному сайті ВКІ http://vki.vin.ua/ua/wp-

content/uploads/2021/12/Zbirnyk-konferentsiyi-23-24112021.pdf).  

7. Міжнародна наукова конференція «Цивілізаційно-правові аспекти 

охорони навколишнього середовища» (01 грудня 2022 р.). Університет економіки, 

права та медичних наук ім. професора Едварда Ліпінського (м. Кельце, Польща). 

Вінницький кооперативний інститут співорганізатор конференції. 

 

Проведення обласного методичного об’єднання викладачів дисципліни 

Захист України коледжів та технікумів Вінницької області на базі 

Вінницького кооперативного інституту 

Обласне методичне об’єднання викладачів дисципліни Захист України 

коледжів і технікумів Вінницької області «Семінар-практикум: Використання ІКТ 

та сучасних онлайн-сервісів у процесі вивчення навчальної дисципліни: Захист 

України.» з підвищенням кваліфікації дисципліни Захист України коледжів і 

технікумів Вінницької області 28 жовтня 2022 року, сформовано збірник 

матеріалів обсягом 39 с. та розміщено на офіційному сайті обласного методичного 

об’єднання коледжів і технікумів Вінницької області.  

Виступили з доповідями від Вінницького кооперативного інституту: 

Коваль Юлія Андріївна на тему: «Практикум. Використання веб-квестів 

та тренінгів в процесі викладання навчальної дисципліни «Захист України. 

Основи медичних знань»; 

Жиловський Микола Володимирович на тему: «Алгоритм дії студентів 

навчального закладу при оголошенні сигналу «Повітряна тривога». 

 

 

 

 

 

 

http://vki.vin.ua/ua/wp-content/uploads/2021/12/Zbirnyk-konferentsiyi-23-24112021.pdf
http://vki.vin.ua/ua/wp-content/uploads/2021/12/Zbirnyk-konferentsiyi-23-24112021.pdf


Науково-дослідна робота студентів  
 

1. Участь студентів у міжнародних, всеукраїнських та обласних 

олімпіадах та конкурсах 

1. Участь у ІІІ Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності "Рест-

Профі"16 грудня 2022 року студентів Фахового коледжу економіки і права ВКІ 

спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа (Лебідь Каріна, Вішталюк 

Єлизавета, Руда Софія (група ГРС-201) та Вівдич Андрій (група ГРС-211). За 

результатами конкурсу команда Фахового коледжу економіки і права отримала 

грамоту в номінації "Професіонали обслуговування". Керівник Ліпінська К.В. 

2.  Участь у Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка. Студентка Хлібович Вікторія, III 

місце, керівник Мотрук В.Г. 

3. Участь у XXIII Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра 

Яцика. Студентка Хлібович Вікторія, керівник Мотрук В.Г. 

 

  

2. Публікації студентів у наукових виданнях  
 

№ 

п/п 
Автор Назва статті, тез Назва видання 

1.  3 3 

1  

Мазур Д.В.  

н.к. Дибчук Л. В. 

 

Формування механізму 

управління брендом 

Проблеми та перспективи розвитку 

бізнесу в Україні : матеріали II 

Міжнародної наук.-практ. конф. 

молодих вчених і студентів (м. 

Львів, 25 січня 2022 р.) : тези 

доповідей. – Львів : Львівський 

торговельно-економічний 

університет, 2022. С. 369-371 

2 

Грохольський Б.І. 

н.к. Дибчук Л. В. 
 

Застосування маркетинг-

менеджменту в сучасних 

умовах господарювання 

  

Молодь в науці: дослідження, 

проблеми, перспективи: матеріали 
Міжнародної науково-практичної 

конференції здобувачів освіти та 

молодих вчених, м. Вінниця, 22-23 

листопада 2022 р.: тези та статті / 

ред. кол.: Драбовський А.Г., Дибчук 

Л.В. та ін.. – Вінниця: Вінницький 

кооперативний інститут, 2022. С.  

143-147 

3 

Богутенко О.В. 

н.к. Дибчук Л. В. 

 

Менеджмент на прикладі 

готельно-рестораного бізнесу  

Молодь в науці: дослідження, 

проблеми, перспективи: матеріали 
Міжнародної науково-практичної 

конференції здобувачів освіти та 

молодих вчених, м. Вінниця, 22-23 

листопада 2022 р.: тези та статті / 

ред. кол.: Драбовський А.Г., Дибчук 

Л.В. та ін.. – Вінниця: Вінницький 

кооперативний інститут, 2022. С.  



147-150 

4 

Білецька Н.В.,  

Біжан Л.В.,  

Грицай А.Д., 

Блажчук А. О. 

 

Сучасні тенденції розвитку 

цифрового маркетингу 

Сучасні тенденції розвитку науки та 

освіти в умовах євроінтеграції: 

Міжнародна науково-практична 

конференція, м. Вінниця, 29-30 

березня 2022 р.:  тези та статті  / 

ред.кол.: Драбовський А.Г., Дибчук 

Л.В.  та ін..  – Вінниця: Вінницький 

кооперативний інститут, 2022. С. 

241-243 

5 

Білецька Н.В.,  

Біжан Л.В.,  

Скорих В.О., 

Громовий В.В.  

 

Менеджмент активних 

операцій банку та їх 

оптимізація 

Сучасні тенденції розвитку науки та 

освіти в умовах євроінтеграції: 

Міжнародна науково-практична 

конференція, м. Вінниця, 29-30 

березня 2022 р.: тези та статті / 

ред.кол.: Драбовський А.Г., Дибчук 

Л.В. та ін.. – Вінниця: Вінницький 

кооперативний інститут, 2022. С. 

262-263. 

6 

Ремізов Р.В.,  

Чигур В.О. 

Білецька Н.В. 

Вдосконалювання 

організаційної структури 

управління підприємств 

публічної сфери в умовах 

сталого розвитку 

Проблеми та перспективи розвитку 

бізнесу в Україні: матеріали ІІ 

Міжнародної наук.-практ. конф. 

молодих вчених і студентів (м. 

Львів, 25 січня 2022 р.) : тези 

доповідей. – Львів : Львівський 

торгово-економічний університет, 

2022. С. 154-155. 

7 
Гавришенко Ю.І. 

Пиріжок С.Є. 

Організаційні засади 

нарахування та особливості 

справляння митних платежів 

Проблеми та перспективи розвитку 

бізнесу в Україні: матеріали ІІ 

Міжнародної наук.-практ. конф. 

молодих вчених і студентів (м. 

Львів, 25 січня 2022 р.) : тези 

доповідей. – Львів : Львівський 

торгово-економічний університет, 

2022. С. 184-188 

8 

Ваталін К.В. 

Пиріжок С.Є.   

 

Фактори 

конкурентоспроможності 

підприємства, їх 

характеристика 

Сучасні тенденції розвитку науки та 

освіти в умовах євроінтеграції: 

Міжнародна науково-практична 

конференція, м. Вінниця, 29-30 

березня 2022 р.:  тези та статті  / 

ред.кол.: Драбовський А.Г., Дибчук 

Л.В.  та ін.  – Вінниця: Вінницький 

кооперативний інститут, 2022. 

С.225-226. 

9 

Бологан А.О.,  

Юраш Є.П. 

н.к. Іванюта П.В. 

 

 

Інформаційні системи і їх 

роль у фінансовій 

реструктуризації та 

стратегічному управлінні 

 

 

Молодь в науці: дослідження, 

проблеми, перспективи: матеріали 
Міжнародної науково-практичної 

конференції здобувачів освіти та 

молодих вчених, м. Вінниця, 22-23 

листопада 2022 р.: тези та статті / 

ред. кол.: Драбовський А.Г., Дибчук 

Л.В. та ін.. – Вінниця: Вінницький 



кооперативний інститут, 2022.  С.  

195-196 

10 

Андрійчук В.О. 

н.к.. Іванюта П.В. 

 

Інформаційні форми про 

фінансовий стан 

підприємства 

Молодь в науці: дослідження, 

проблеми, перспективи: матеріали 
Міжнародної науково-практичної 

конференції здобувачів освіти та 

молодих вчених, м. Вінниця, 22-23 

листопада 2022 р.: тези та статті / 

ред. кол.: Драбовський А.Г., Дибчук 

Л.В. та ін.. – Вінниця: Вінницький 

кооперативний інститут, 2022. С.  

192-194 

11 

Ковальчук А.Ю., 

Лисюк О.М. 

н.к. Іванюта П.В. 
 

 

Інформація як база для 

прийняття управлінських 

рішень на підприємстві 

 

 

 

Молодь в науці: дослідження, 

проблеми, перспективи: матеріали 
Міжнародної науково-практичної 

конференції здобувачів освіти та 

молодих вчених, м. Вінниця, 22-23 

листопада 2022 р.: тези та статті / 

ред. кол.: Драбовський А.Г., Дибчук 

Л.В. та ін.. – Вінниця: Вінницький 

кооперативний інститут, 2022. С.  

201-203 

12 

Ваталін К.В. 

н.к. Іванюта П.В. 

Показники ефективності 

управління на підприємстві 

(на прикладі ПрАТ 

«ФАРМАК», м. Київ 

 

Молодь в науці: дослідження, 

проблеми, перспективи: матеріали 
Міжнародної науково-практичної 

конференції здобувачів освіти та 

молодих вчених, м. Вінниця, 22-23 

листопада 2022 р.: тези та статті / 

ред. кол.: Драбовський А.Г., Дибчук 

Л.В. та ін.. – Вінниця: Вінницький 

кооперативний інститут, 2022. С.  

219-221 

 

13 

Коведа В.П. 

н.к. Іванюта П.В. 
 

Планування на підприємстві 

як передумова 

удосконалення його 

діяльності 

Молодь в науці: дослідження, 

проблеми, перспективи: матеріали 
Міжнародної науково-практичної 

конференції здобувачів освіти та 

молодих вчених, м. Вінниця, 22-23 

листопада 2022 р.: тези та статті / 

ред. кол.: Драбовський А.Г., Дибчук 

Л.В. та ін.. – Вінниця: Вінницький 

кооперативний інститут, 2022. С. 

260-262 

14 

Іваніна І.В., 

Якубовська І.С 

н.к. Пиріжок С.Є. 

Обґрунтування 

функціональних служб 

управління на підприємстві 

 

Молодь в науці: дослідження, 

проблеми, перспективи: матеріали 
Міжнародної науково-практичної 

конференції здобувачів освіти та 

молодих вчених, м. Вінниця, 22-23 

листопада 2022 р.: тези та статті / 

ред. кол.: Драбовський А.Г., Дибчук 

Л.В. та ін.. – Вінниця: Вінницький 

кооперативний інститут, 2022.  С. 



197-199 

15 

Паталаха М.Г. 

н.к. Пиріжок С.Є. 
 

 

Формування стратегії на 

підприємстві в умовах ЗЕД 

( зовнішньоекономічної 

діяльності) 

 

Молодь в науці: дослідження, 

проблеми, перспективи: матеріали 
Міжнародної науково-практичної 

конференції здобувачів освіти та 

молодих вчених, м. Вінниця, 22-23 

листопада 2022 р.: тези та статті / 

ред. кол.: Драбовський А.Г., Дибчук 

Л.В. та ін.. – Вінниця: Вінницький 

кооперативний інститут, 2022. С 

216-219 

16 

Ільченко О.І. 

н.к. Пиріжок С.Є. 

 

 

Сутність контролю в 

управлінні підприємством 

 

 

Молодь в науці: дослідження, 

проблеми, перспективи: матеріали 
Міжнародної науково-практичної 

конференції здобувачів освіти та 

молодих вчених, м. Вінниця, 22-23 

листопада 2022 р.: тези та статті / 

ред. кол.: Драбовський А.Г., Дибчук 

Л.В. та ін.. – Вінниця: Вінницький 

кооперативний інститут, 2022.  С 

221-223 

17 

Савіна К.М. 

Петренко В.І. 

 

Війни більшовицької Росії 

проти України в 1917-1920 

рр. у контексті сьогодення 

Молодь в науці: дослідження, 

проблеми, перспективи: матеріали 
Міжнародної науково-практичної 

конференції здобувачів освіти та 

молодих вчених, м. Вінниця, 22-23 

листопада 2022 р.: тези та статті / 

ред. кол.: Драбовський А.Г., Дибчук 

Л.В. та ін.. – Вінниця: Вінницький 

кооперативний інститут, 2022. С. 

115-116. 

18 

Смашнюк Д.Р. 

Петренко В.І.  

 

 

Анексія Криму як прояв 

нехтування російською 

федерацією міжнародного 

права 

Молодь в науці: дослідження, 

проблеми, перспективи: матеріали 
Міжнародної науково-практичної 

конференції здобувачів освіти та 

молодих вчених, м. Вінниця, 22-23 

листопада 2022 р.: тези та статті / 

ред. кол.: Драбовський А.Г., Дибчук 

Л.В. та ін.. – Вінниця: Вінницький 

кооперативний інститут, 2022. С. 

276-278 

 

19 

Хлібович В.А. 

Собчук А.О. 

 

ФЕЙК ТА ДИФАМАЦІЯ ЯК 

ЗАСОБИ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО 

ТЕРОРУ…. 

 

Молодь в науці: дослідження, 

проблеми, перспективи: матеріали 
Міжнародної науково-практичної 

конференції здобувачів освіти та 

молодих вчених, м. Вінниця, 22-23 

листопада 2022 р.: тези та статті / 

ред. кол.: Драбовський А.Г., Дибчук 

Л.В. та ін.. – Вінниця: Вінницький 

кооперативний інститут, 2022.. С. 

281-284 



20 

Тисовська А. 

Вітенко З.Р. 

 

ТЕРИТОРІАЛЬНА 

ГРОМАДА ЯК СУБ'ЄКТ 

МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

Молодь в науці: дослідження, 

проблеми, перспективи: матеріали 
Міжнародної науково-практичної 

конференції здобувачів освіти та 

молодих вчених, м. Вінниця, 22-23 

листопада 2022 р.: тези та статті / 

ред. кол.: Драбовський А.Г., Дибчук 

Л.В. та ін.. – Вінниця: Вінницький 

кооперативний інститут, 2022. С. 

284-286 

21 
Карнаущук А.О. 

н.к. Гринчук Т. П. 

Цифровізація оподаткування 

і стимулююча основа 

розвитку 

сільськогосподарського 

виробництва 

Проблеми та перспективи розвитку 

бізнесу в Україні: матеріали ІІ 

Міжнародної наук.-практ. конф. 

молодих вчених і студентів (м. 

Львів, 25 січня 2022 р.) : тези 

доповідей. – Львів : Львівський 

торгово-економічний університет, 

2022. С. 41-44. 

22 

Струць К.Є.,  

Стук О.А. 

н.к. Горобець Л. В. 

Особливості підготовчого 

етапу впровадження 

інформаційних систем 

управління бізнесом 

Проблеми та перспективи розвитку 

бізнесу в Україні: матеріали ІІ 

Міжнародної наук.-практ. конф. 

молодих вчених і студентів (м. 

Львів, 25 січня 2022 р.) : тези 

доповідей. – Львів : Львівський 

торгово-економічний університет, 

2022. С. 235-236. 

 

23 

Вікторія Хавлюк 

н.к. Островська 

І.Ю. 

Основні концепції 

здійснення фінансової 

діяльності на підприємстві в 

сучасних умовах розвитку 

України 

Молодь в науці: дослідження, 

проблеми, перспективи: матеріали 
Міжнародної науково-практичної 

конференції здобувачів освіти та 

молодих вчених, м. Вінниця, 22-23 

листопада 2022 р.: тези та статті / 

ред. кол.: Драбовський А.Г., Дибчук 

Л.В. та ін.. – Вінниця: Вінницький 

кооперативний інститут, 2022. 

С.263-266 

24 
Бедлевич М.О. 

н.к. Гринчук Т. П. 

Особливості управління 

інноваційною та 

інвестиційною діяльністю 
підприємства 

 

Молодь в науці: дослідження, 

проблеми, перспективи: матеріали 
Міжнародної науково-практичної 

конференції здобувачів освіти та 

молодих вчених, м. Вінниця, 22-23 

листопада 2022 р.: тези та статті / 

ред. кол.: Драбовський А.Г., Дибчук 

Л.В. та ін.. – Вінниця: Вінницький 

кооперативний інститут, 2022.  С. 

241-243. 

25 
Бабенко В.О. 

н.к. Морозова Л.П. 

Філософія в умовах навчання 

сьогодення 

Молодь в науці: дослідження, 

проблеми, перспективи: матеріали 
Міжнародної науково-практичної 

конференції здобувачів освіти та 

молодих вчених, м. Вінниця, 22-23 



листопада 2022 р.: тези та статті / 

ред. кол.: Драбовський А.Г., Дибчук 

Л.В. та ін.. – Вінниця: Вінницький 

кооперативний інститут, 2022. С. 

139-141. 

26 

Ваталін К.В. 

н.к. Шмагельська 

М.О. 

Дослідження 

зовнішньоекономічних 

відносин України та країн 

Азіатсько-Тихоокеанського 

регіону  

Молодь в науці: дослідження, 

проблеми, перспективи: матеріали 
Міжнародної науково-практичної 

конференції здобувачів освіти та 

молодих вчених, м. Вінниця, 22-23 

листопада 2022 р.: тези та статті / 

ред. кол.: Драбовський А.Г., Дибчук 

Л.В. та ін.. – Вінниця: Вінницький 

кооперативний інститут, 2022. С. 

266-269. 

27 
Гавришенко Ю.А. 

н.к. Вознюк Т.К. 

Сучасні реалії розвитку 

бізнесу в Україні 

Проблеми та перспективи розвитку 

бізнесу в Україні: матеріали ІІ 

Міжнародної наук.-практ. конф. 

молодих вчених і студентів (м. 

Львів, 25 січня 2022 р.) : тези 

доповідей. – Львів : Львівський 

торгово-економічний університет, 

2022. С. 24-27. 

28 
Яковець О.В., 

Струць К.Є. 

Роль юрисконсульта у 

правовому забезпеченні 

діяльності підприємства 

Проблеми та перспективи розвитку 

бізнесу в Україні: матеріали ІІ 

Міжнародної наук.-практ. конф. 

молодих вчених і студентів (м. 

Львів, 25 січня 2022 р.) : тези 

доповідей. – Львів : Львівський 

торгово-економічний університет, 

2022. С. 244-247 

 

3. Робота студентів у наукових гуртках 

№ 

з\п 
Назва гуртка 

Кафедра Інституту та  

Фахового коледжу 

Керівник 

гуртка 

Кількість 

учасників 

гуртка 
1. Фінанси та облік Кафедра гуманітарних, економічних 

та фінансово-облікових дисциплін 

Пиріжок С.Є. 12 

2. Ресторатор Кафедра фінансових, комерційно-

технологічних дисциплін та готельно-

ресторанного обслуговування 

Ліпінська К.В. 15 

3. Комерсант Кафедра фінансових, комерційно-

технологічних дисциплін та готельно-

ресторанного обслуговування 

Пиріжок С.Є. 15 

4. Товарознавча 

експертиза 

Кафедра фінансових, комерційно-

технологічних дисциплін та готельно-

ресторанного обслуговування 

Вознюк Т.К. 12 

5. Економіка та 

сучасність 

Кафедра фінансових, комерційно-

технологічних дисциплін та готельно-

ресторанного обслуговування 

Кушнір О.Ю. 15 



6. Digital облік Кафедра фінансових, комерційно-

технологічних дисциплін та готельно-

ресторанного обслуговування 

Островська І.Ю. 15 

7. Школа безпеки Кафедра фінансових, комерційно-

технологічних дисциплін та готельно-

ресторанного обслуговування 

Левченко О.М. 15 

8. Пізнай себе Кафедра фінансових, комерційно-

технологічних дисциплін та готельно-

ресторанного обслуговування 

Гаєвська О.П. 15 

9. Феміда Кафедра  природничих, правових та 

суспільних дисциплін 

 

Яковець О.В. 25 

 

10. Успішний 

управлінець 

Кафедра менеджменту, маркетингу та 

підприємництва 

Іванюта П.В. 

Пиріжок С.Є. 

 

20 

 

11. Правова 

політика 

Кафедра права Петренко В.І. 

Собчук А.О. 

20 

12. Школа 

фінансової 

грамотності 

Кафедра гуманітарних, економічних 

та фінансово-облікових дисциплін 

Коваль Ю.А. 

Гринчук Т.П. 

15 

 

13. Сучасні 

інформаційні 

технології 

Кафедра гуманітарних, економічних 

та фінансово-облікових дисциплін 

Рузакова О.В. 20 

14. Підприємець Кафедра менеджменту, маркетингу та 

підприємництва 

Солоїд О.В. 

Пиріжок С.Є. 

15 

 

Міжнародна наукова співпраця кафедр, наукове     

співробітництво із зарубіжними організаціями 
 

Міжнародне співробітництво в 2022 навчальному році передбачало 

виконання різноманітних напрямів діяльності, зокрема: всебічне вивчення досвіду 

розвитку освіти й науки; залучення іноземних фахівців до роботи в Інституті та 

участь провідних науково-педагогічних працівників Інституту у освітній та 

науковій діяльності закордонних вищих навчальних закладів; активне 

співробітництво з Міжнародним кооперативним альянсом, міжнародними 

організаціями; розширення міжнародних контактів факультету і кафедр, відділень 

та циклових комісій; участь у конкурсах на стипендії та гранти міжнародних 

організацій; проведення Міжнародних науково-практичних конференцій, 

семінарів, тренінгів, «круглих столів» тощо. Зокрема, співорганізатором 2х 

міжнародних науково-практичних конференцій проведених Вінницьким 

кооперативним інститутом у 2022 році виступила WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, 

PRAWA I NAUK MEDYCZNYCH IM. PROF. E. LIPIŃSKIEGO W KIELCACH, 3х 

міжнародних науково-практичних конференцій проведених WYŻSZA SZKOŁA 

EKONOMII, PRAWA I NAUK MEDYCZNYCH IM. PROF. E. LIPIŃSKIEGO W 

KIELCACH у 2022 році співорганізатором виступив Вінницький кооперативний 



інститут, а також  II Міжнародної науково-практичної конференції організованої 

Львівським торговельно-економічним університетом та Міжнародної науково-

практичної конференції організованої Хмельницьким торговельно-економічним 

кооперативним інститутом  у 2022 році співорганізатором виступив Вінницький 

кооперативний інститут. 

Протягом 2022 навчального року Інститут працював за наступними 

міжнародними угодами з такими установами:  

1. Договір про партнерство та співробітництво між Вищою школою 

економіки, права та медичних наук ім. професора Едварда Ліпінського 

(м. Кельце) та Вінницьким кооперативним інститутом. 

2. Угода про співпрацю між Вінницьким кооперативним інститутом та 

Університетом Суспільних Наук (м. Лодзь). 

3. Меморандум про співпрацю між фундацією «Центрально-Європейська 

Академія Навчань та Сертифікації» (CEASC) (м. Бидгощ) та Вінницьким 

кооперативним інститутом. 

4. Договір про співпрацю між Вінницьким кооперативним інститутом та 

Вищою школою Хуманітас (м. Сосновець). 

5. Договір про співпрацю між Вінницьким кооперативним інститутом та 

Вшехніца Свентокшиска (м. Кельце). 

6. Угода  про співпрацю з провідним науково-освітнім консорціумом 

Польщі (Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne), м. Кельце та Вінницьким 

кооперативним інститутом. 

7. Протокол про наміри між сторонами партнерства Вінницьким 

кооперативним інститутом та асоціацією UCM  Italy в особі президента 

Paolo Brescia.  
 

Проректор з науково-методичної роботи                        доцент Л.В.Дибчук 


