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Звіт директора  

Державного вищого навчального закладу 

«Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж» 

у 2015-2016 навчальному році 

 

1. Здобутки навчального закладу у методичній, науковій, технічній та ін. 

роботі. Участь та досягнуті здобутки у інтелектуальних, наукових, 

науково-технічних, мистецьких, фахових, творчих конкурсах, 

змаганнях та олімпіадах. 

За звітний період викладачі та студенти коледжу були активними 

учасниками  обласних методичних об’єднань, конференцій та конкурсів. 

Щорічно, з метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців та 

рівня їх професійної майстерності, розвитку їх творчої активності, поглиблення та 

вдосконалення вмінь та навичок студентів проводяться обласні олімпіади, 

конкурси та конференції. Студенти нашого коледжу беруть активну участь в 

олімпіадах з фізики, інформатики, української мови, математики, біології, 

англійської мови, у спортивних змаганнях, студентських науково-практичних 

конференціях, конкурсах за професійним спрямуванням, МАН коледжу, 

всеукраїнському фестивалі «Студентська весна - 2016». 

У 2015-2016 н. р. з української мови серед студентів коледжів і технікумів 

Вінницької області (Міжнародний конкурс ім. П. Яцика) отримала ІІІ місце 

студентка Банах В.В., викладач Сабірова О.В.. 

Студенти та викладачі коледжу прийняли активну участь у  виставці творчих 

робіт студентів та викладачів області: 

у номінації «Науково-методична робота» були представлені: 

- навчальні посібники з дисциплін «Основи аудиту», «Економіка 

підприємства», викладач Ващенко І.І.; 

- методичний посібник з  дисципліни «Соціологія»,   викладач Горбей А.В.; 

- методичні посібники з дисциплін «Вступ до спеціальності», «Теорія 

електричних та магнітних кіл», викладач Гарагуц С.Л.; 
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- методичні посібники з дисциплін «Філософія», «Економічна теорія», 

викладач Корогода М.П.; 

- методичні посібники з дисциплін «Релігієзнавство», «Культурологія», 

«Історії України», викладач Созанська І.П.;   

- методичні розробки з дисциплін «Математика», «Вища математика», 

викладач Шмундяк О.В.; 

- навчальний  посібник «Сучасна молода українська література», викладач 

Сабірова О.В.. 

у номінації «Технічна творчість» були представлені: 

- діючий макет вентиляційної установки, викладач Миколайчук В.В.;  

- модель «Почка людини», викладач Ткачук О. Д. ; 

- макети канатних вузлів для проведення такелажної практики, майстер 

виробничого навчання Ставіцький В.В.; 

у номінації «Образотворче мистецтво» були представлені: 

- вишита картина «Лісова казка», ст. Люльчак Ю.В. група БО-15, викладач 

Заячковська Л.М; 

- вишите плаття «Купальська квітка», викладач Сабірова О.В. 

у номінації «Інформаційні технології у навчальному процесі» були 

представлені: 

- «Система інформаційної підтримки розвитку освіти», Заячковський В.М., 

Заячковська Л.М.; 

- Мікроконтролерний пристрій «Floppy Music», Мигдалович О.М., ст. Попов 

Владислав, група КСМ-12.  

Нагороджені грамотами Ради директорів Вінницької області І-ІІ р.а. за 

кращі роботи у виставці технічної творчості такі викладачі: 

у номінації «Науково-методична робота»: 

 - викладач електротехнічних дисциплін Гарагуц С.Л.; 

 - викладач української мови та літератури Сабірова О.В. 

у номінації «Технічна творчість»: 

 - майстер виробничого навчання Ставіцький В.В. 
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у номінації «Образотворче мистецтво»: 

 - викладач української мови та літератури Сабірова О.В.; 

 - методист Заячковська Л.М. 

у номінації «Інформаційні технології у навчальному процесі»: 

 - викладачі комп’ютерних дисциплін Мигдалович О.М., Заячковський В.М., 

Заячковська Л.М. 

Нагороджена подякою Ради директорів Вінницької області І-ІІ р. а. за  роботу 

журі в олімпіаді з української мови серед студентів коледжів і технікумів 

Вінницької області (Міжнародний конкурс ім. П.Яцика) викладач   української 

мови Сабірова О.В. 

Нагороджені подякою  Ради директорів Вінницької області І-ІІ р. за найкращі 

роботи у виставці технічної творчості студенти Попов Владислав група КСМ-12, 

Люльчак Юлія група БО-14. 

За участь у всеукраїнському  фестивалі «Студентська весна - 2016» студенти 

Закревська О.О., Костенюк С.В., Гребенніков Є.В. отримали кубок та грамоти. 

Координаторами були викладачі Закревська Т.Р. та Заячковська Л.М.. 

Викладачами коледжу  розроблено  у поточному навчальному році 25 

методичних посібників, 45 методичних розробок, значна частина навчальних 

дисциплін забезпечена електронними підручниками, поповнюється загальна 

електрона база методичного забезпечення. 

Виходять публікації у наукових та науково-методичних збірниках, 

систематично приймається участь у міжнародних, українських та обласних 

конференціях, що підтверджуються сертифікатами: 

 Львівська міжнародна конференція «Актуальні питання сучасної науки», 

2015р., ст. «Історія української культури в наукових дослідженнях», ст. 

«Методологія та методи соціологічного дослідження», викладач Горбей А.В.; 

 ІІІ Міжнародна конференція «Право: історія, теорія, практика», м. Харків, 

2015р. ст. «Загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок 

безробіття», викладач Горбей А.В.; 
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 Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми розвитку науки та 

освіти: теорія і практика», 2016р., ст. «Формування професійної компетентності 

фахівців: досвід, проблеми, перспективи», викладач Ващенко І. І.; 

 ІІІ Регіональна конференція «Сучасні педагогічні технології та інноваційні 

методики навчання в підготовці фахівців у коледжах та технікумах: досвід, 

проблеми, перспективи», Вінниця, 2016р., ст. «Використання інтерактивних 

технологій при викладанні економічних дисциплін», викладач Ващенко І. І.; 

 Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка і психологія: 

сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування», 2016р., ст. 

«Педагогічна майстерність та професійний саморозвиток педагогам», викладач 

Ващенко І. І.; 

 Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 2015 р., ст. «Шляхи і 

проблеми інтеграції системи вищої освіти України в Європейський освітній 

простір», викладач Гарагуц С.Л.;  

 ІІ Міжнародна науково-методична конференція «Сучасна педагогіка: теорія, 

методика, практика», 2015 р., ст. «Шляхи виховання та навчання – від 

найдавніших часів до сьогодення», викладач Гарагуц С.Л.; 

 Обласне методичне об’єднання, 2015р., тема доповіді: «Значення гурткової 

роботи в процесі формування професійних компетенцій майбутніх фахівців», 

викладач Гарагуц С.Л.; 

 Міжнародна науково-практична конференція «Методичні та практичні 

підходи до вдосконалення результативності політики економічного зростання», 

м.Київ, 2015р., ст. «Роль змішаної економіки в сучасному світі», викладач 

Корогода М. П.; 

 ІІ Регіональна науково-методична конференція «Ступенева підготовка 

фахівців: теорія, досвід, проблеми», 2015р. ст. «Формування креативної 

особистості в процесі ступеневої підготовки фахівців», викладач Созанська І. П.; 

 Львівська міжнародна конференція «Актуальні питання сучасної науки», 

2015р., ст.«Методологія та методи соціологічного дослідження», викладач 

Созанська І. П; 
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 Міжнародна науково-практична конференція «Наука, освіта, суспільство: 

актуальні питання і перспективи розвитку», м.Одеса, 2016 р., ст. «Деякі напрямки 

ефективного використання проблемного навчання в коледжі», викладач Ткач В.І.; 

 Міжнародна науково-практична конференція «Наука, освіта, суспільство: 

актуальні питання і перспективи розвитку», м.Одеса, 2016 р, журнал 

«Математика»а, викладач Шмундяк О.В;  

 ІІ Регіональна науково-практична конференція «Ступенева підготовка 

фахівців: теорія, досвід, проблеми», 2015 р., ст. «Креативна інноваційна 

особистість-фахівець ХХІ століття», викладач Закревська Т.Р.; 

 Міжнародна науково-практична конференція «Українська наука: проблеми 

сьогодення та перспективи розвитку», м. Київ 2015р., ст. «Сучасна архітектура та 

освіта» викладач Гоцуляк А.М.;  

 Міжнародна науково-практична конференція «Наука, освіта, суспільство: 

актуальні питання і перспективи розвитку», 2016р., м. Одеса ст. «Сучасна 

архітектура» викладач Гоцуляк А.М.; 

 Міжнародна науково-практична конференція «Наука, освіта, суспільство: 

актуальні питання і перспективи розвитку», 2016р., м. Одеса, ст. «Застосування 

загальної екологічної концепції проектування, будівництва та експлуатації 

будівлі», викладач Гоцуляк А.М.;  

 ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні  інформаційні 

технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, 

теорія, досвід,проблеми», м. Вінниця, 2016 р., ст. «Інтегровані заняття як один із 

засобів підвищення активності студентів на заняттях під час вивчення предметів 

загальноосвітнього циклу», викладачі Сабірова О.В., Маковій В.А.; 

 Обласна науково-практична конференція «Формування професійно 

компетентного педагога в умовах оновлення змісту освіти», м. Вінниця, 2016р., 

ст. «Професійно-педагогічна компетентність викладача як фактор формування 

креативної особистості студента», викладач Шиян Д.О.;  

 Монографія на тему «Компетентність», м. Вінниця, ВІПОПП, викладач  

Заячковcький В.М., Заячковська Л.М., 2015р.; 
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 Всеукраїнська науково-методична інтернет-конференція «Андрагогічні 

засади післядипломної освіти», м. Кіровоград,2015р.,  ст. «Теорія і практика 

андрагогіки у системі післядипломної педагогічної освіти», викладач 

Заячковcький В.М.;  

 ІІІ- міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Розвиток 

сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи», м. Дрогобич, 2015р., 

ст. «Інформаційні технології (мультимедія та інформаційні мережі) у сфері освіти 

та навчання» викладач Заячковcький В.М.;  

 науковий вісник «Проблеми української ідентичності в сучасному 

освітньому процесі», м. Вінниця, 2015р., ст. «Ключові інформаційні компетенції 

та їхня роль  у формуванні національної ідентичності», викладач Заячковcький 

В.М.; 

 Обласне методичне об’єднання методистів, 2016р., тема доповіді: 

«Метапредметність та метадіяльність - як умови досягнення високої якості 

освіти», методист, викладач інформатики Заячковська Л.М.. 

В коледжі працює в Мала Академія наук.   

Щорічно проводиться традиційна зустріч випускників минулих років та дні 

відкритих дверей. 

 

2. Міжнародна співпраця. 

У 2015р. на базі навчального закладу організовано роботу Євроклубу. 

Метою діяльності Євроклубу є сприяння активізації пізнавальних, творчих та 

організаторських здібностей молоді задля розповсюдження серед студентської 

молоді та широкої громадськості спільних європейських цінностей, поглиблення 

знань про Європейський Союз і місце європейських країн в світовій цивілізації, а 

також популяризація ідеї європейської та євроатлантичної інтеграції.  

Завданнями Євроклубу є:  

 сприяння розвитку студентської ініціативи, направленої на прискорення 

демократичних та ринкових перетворень і сталого розвитку українського 

суспільства, виховання молоді в дусі спільних європейських цінностей;  
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 сприяння розробці і втіленню молодіжних проектів щодо створення 

передумов для поглиблення і розширення відносин з Європейським Союзом, 

іншими міжнародними організаціями;  

 сприяння поширенню неупередженої інформації про Європейський Союз і 

місце України в світових процесах, а також поширення інформації про Україну, її 

історію, культуру, проблеми та досягнення. 

У 2015р. на базі навчального закладу, в рамках роботи Євроклубу був 

проведений тренінг для студентів коледжу на тему “Формування майбутнього 

Європи”. Тренінг проводив заступник голови ВОО МГО «Україна-Польща-

Німеччина» Неприцькимїй О. Метою тренінгу було поглиблення знань учасників 

та місцевої громади щодо культури, економіки та геополітичних процесів у 

Європейському Союзі та Європі у цілому. Формування у студентів почуття 

європейської єдності на ґрунті спільної європейської ідентичності. Через роботу у 

тренінгу відбувається пропагування загальноєвропейських демократичних 

цінностей, ознайомлення із способом життя і культурою населенням інших країн 

Європи, уміння представити власну культуру, країну, спосіб життя.  

В коледжі була організована та проведена зустріч із делегацією 

Габровського університету (Болгарія). Налагоджується співпраця. 

Також в коледжі була організована зустріч зі студентами Лодзівської 

політехніки (Польща).  

 

3. Інноваційні  проекти, що були розроблені та впроваджені, а також 

перспективи їх розвитку  

В коледжі було розроблено два інноваційних проекти:  

«Інформаційна лабораторія підтримки розвитку освіти – метапредмети», 

автори: Заячковська Л.М., Мигдалович О.М., Закревська Т.Р.; 

Мета проекту полягає у можливості швидкого обміну навчального матеріалу 

різних дисциплін між студентами та викладачами коледжу, впровадження 

новітніх методів комунікації в роботу коледжу. 
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«Система інформаційної підтримки розвитку освіти», автори: Заячковський 

В.М., Мигдалович О.М., Заячковська Л.М. 

Мета проекту полягає у проведенні досліджень в коледжі системи 

інформаційної підтримки розвитку освіти на основі технологій хмарних 

обчислень у навчально-виховному процесі. Створення ресурсу надає можливість 

швидкого обміну навчальними матеріалами з різних дисциплін між студентами та 

викладачами та документообігу між викладачами та адміністрацією навчального 

коледжу, впровадження новітніх методів інформаційної підтримки в роботі 

коледжу та поширення досвіду в місті, районі, області. 

 

4. Стан навчальних приміщень. 

Навчальні приміщення Державного навчального закладу «Могилів-

Подільський монтажно-економічний коледж» розташовані в п’ятиповерховій 

будівлі 1969 року побудови, з проектною потужністю на 960 місць. 

 Матеріально-технічна база є одним із важливіших чинників існування, 

збереження та розвитку коледжу. На сьогоднішній день вона постійно 

модернізується та удосконалюється. 

 За цей період проведено ремонт бордюрів, зроблено фасад. У навчально-

виробничій майстерні проведено поточні ремонти механічного, столярного, 

будівельного цехів. У механічному цеху було відремонтовано деякі станки по 

обробці металу. На другому поверсі в холі, відремонтовано підлогу. Проведений 

ремонт навчального корпусу. Встановлено лінії мережі Інтернет на трьох 

поверхах і створено зону Wi-Fi. Відремонтовано і приведено в належний стан 

столова. На першому поверсі в навчальному корпусі відремонтовано туалет із 

заміною унітазів, зроблено кабінки, замінено каналізаційні металопластикові 

труби. Відремонтована мережа оповіщення. Проведено поточний ремонт котельні 

коледжу, газових модулів до повної готовності до експлуатаційного сезону.  

 У гуртожитку зроблена витяжка в підвальному приміщенні «Атлет», 

частково замінено на металопластикові труби каналізацію. В 11 секції 

відремонтовано туалет, відновлено частково систему водовідведення, проведений 
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поточний ремонт в гуртожитку коледжу і підвальних секцій. Зроблений ремонт 

підвального приміщення для тиру. 

 Приведено в належний стан приміщення гаражу. Відремонтовано два 

автомобіля, які знаходяться на балансі коледжу (ГАЗ-53-12 «Асинизатор», УАЗ-

3303 «4052»). 

 Персональні комп’ютери відповідають стандартним вимогам. Щороку 

проводиться часткова модернізація комп’ютерів. Також комп’ютерною технікою 

забезпеченні всі адміністративні приміщення. Деяка частина комп’ютерної 

техніки потребує ремонту. 

 Таким чином, в коледжі зосереджується увага на покращенні матеріально-

технічного забезпечення коледжу, підвищенні професійного рівня та наукового 

потенціалу педагогічних працівників, як основи надання якісної фахової освіти 

студентам, розвитку кожної особистості для підвищення авторитету коледжу 

серед навчальних закладів Вінничини. 

 

 

Директор коледжу     В.М.Заячковський 


