
Протокол №2 від 29.06.2017 конференції трудового колективу  

 

 

Звіт директора 

ДВНЗ «Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж» 

за 2016-2017 навчальний рік 

 

1. Стратегічне керівництво. Управління закладом:  

 

- Розроблено та реалізовано план роботи закладу на 2016-2017 навчальний 

рік.  

- Підготовлено перспективний план розвитку навчального закладу на 2017-

2018 навчальний рік.  

- Розроблено концепцію розвитку міжнародного співробітництва 

Державного вищого навчального закладу «Могилів-Подільський 

монтажно-економічний коледж» на 2017-2020 р.р. 

- Укладено партнерські угоди та проведено обмін делегаціями з Технічним 

університетом м. Габрово (Болгарія). 

- Підготовлено договір про співпрацю за програмою Erasmus+  2017 р. 

- Заклад зареєстровано у системі Горизонт 2020. 

- Укладено угоди з  Товариством «Україна-Польща-Німеччина», Євро 

регіоном «Дністер», планується поїздка до Лодзької політехніки. 

- Відновлено співпрацю з Машинобудівним заводом ім. Кірова, провідними 

профільними установами міста та регіону. 

- Підписані угоди про співпрацю з  вищими навчальними закладами ІІІ-ІV 

рівня акредитації. 

- Розроблено новий сайт навчального закладу. 

- Проведено два дні відкритих дверей та зустрічі випускників. 

- Ведеться волонтерська робота та співпраця з активістами міста і регіону. 

 

2. Керівництво педагогічними кадрами, методичною роботою:  

- Пройшли атестацію 8 педагогічних працівників, 15 пройшли підвищення 

кваліфікації. 

- Оновлено бібліотечний фонд більш ніж 15 фаховими періодичними 

виданнями. 

- На базі коледжу проведені 3 обласних методичних об’єднання: завідувачів 

відділень, викладачів креслення і метрології та стандартизації, практичних 

психологів та соціальних педагогів. 

- Зареєстрований та готується до використання  - Оffice 365. 

- Постійно проводились тижні циклових комісій. 

 

3. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров'я студентів та 

працівників закладу:  

 

1. Організація харчування. 
- Працює їдальня з 8 до 15 години.  



 

2. Медичне обслуговування  

- Один медичний працівник. 

- Обладнане робоче місце медичного працівника.  

- Ведеться контроль за своєчасністю проходження медичного огляду 

працівниками закладу. 

- Закуплені ліки для медпункту. 

 

4. Результати освітньої діяльності:  

 

1. Система контролю за реалізацією Державного стандарту освіти: 

- Розроблено відповідно до сучасної нормативної бази 39 положень про 

діяльність структурних підрозділів та напрямків діяльності коледжу. 

- Пройшли перевірку Державної інспекції навчальних закладів України. 

- Пройшли перевірку Державної аудиторської служби. 

 

2. Результативність участі дітей у обласних, всеукраїнських, міжнародних 

олімпіадах, конкурсах, фестивалях, змаганнях:  
- Прийняли участь та перемагали у різних конкурсах та фестивалях: 

«Студентська весна 2017» в рамках днів Європи в місті Вінниця, 

Всеукраїнський конкурс єднаємо серця 2017. 

- Отримано 15 грамот на виставці технічної творчості. 

- Проведено патріотичний флешмоб. 

- Проведена ІІІ Регіональна ІІІ Регіональна науково-практична конференція 

«Вища освіта в Україні: досвід, актуальні питання та перспективи для 

випускників».  

 

3. Кількість гуртків, спортивних секцій:  

- Створена федерація стрільби кульової, відремонтовано тир. 

- Створено «Євроклуб», проведено 1 тренінги з отриманням сертифікатів. 

- ІТ-школа у співпраці з компанією Microsoft та Вінницьким національним 

технічним університетом. 

- Проведено «Патріотичний марафон», створено спортивно-патріотичну 

організацію «Кремінь». 

- Діють спортивні секції: футбол, волейбол, теніс. 

- Розпочато відродження туристичного клубу. 

 

5. Фінансово-господарська діяльність: 

1. Забезпечення виплати стипендій та премій: 

- За забезпечення економії стипендіального та зарплатного фондів, 

нараховано премію всім працівникам колежу та активним студентам. 

 

2. Залучення позабюджетних коштів: 
- Проведення поглибленого навчання з майбутніми абітурієнтами – 70 осіб на 

у 2017 році. 

- Ведеться підготовка матеріалів до 3-х грантових програм. 



- Зареєстровано офіс 365 – безкоштовний для навчального закладу. 

 

 

 

3. Покращення загального стану приміщень:  
- Відремонтовано кімнату в майстерні для роботи та відпочинку технічних 

працівників. 

- Відремонтовано освітлення у майстерні. 

- Повернуто до експлуатації лекційний кабінет у майстерні, з ремонтом. 

- Розпочато роботу з ремонту фасаду майстерні. 

- Відремонтовано станки та робоче обладнання. 

- Відремонтовано покрівлі спортзалу, актової зали, навчального корпусу, 

майстерні. 

- Відремонтовано приміщення актової зали. 

- Відремонтовано теплову установку. 

 

- Архів переведено з гуртожитку до навчального корпусу, звільнено 5 кімнат у 

гуртожитку. 

- Кількість студентів які проживають у гуртожитку зросла з 42 у 2015 році до 

78 у 2016-2017 році. 

- Передано до гуртожитку бойлер та придбано обладнання для облаштування 

другої душової кімнати. 

- Відремонтовано систему постачання електроенергії до гуртожитку і щитову 

з запобіжниками. 

 

- Встановлено вільну wi-fi мережу у навчальному корпусі. 

- Відремонтовано та перенесено з гуртожитку медичний пункт до навчального 

корпусу, для зручного користування студентами та співробітниками. 

- Відремонтовано туалет на першому поверсі. 

- Відремонтовано 3 аудиторії та переведено на світлодіодне освітлення. 

- Відремонтовано систему оповіщення. 

- Відремонтовано блок керування звуком у актовій залі. 

 

- Замінено лавки на стадіоні та у дворі коледжу. 

- Замінено сміттєві баки. 

- Всипано дорожнє покриття на території (24 тони щебня, 6 тон піску, 4 тони 

відсіву). 

 

- Відремонтовано 6 з 8 модулів в котельні. 

- Частково проведено ремонт тепломережі, усунуто причину відсутності тепла 

у навчальному корпусі. 

- Відновлено подачу тепла до їдальні та спортивного залу.  

- Замінено 84 лампи освітлення на світлодіодні, 60 у гуртожитку та 24 у 

навчальному корпусі. 

- Замінено освітлення у спортивному залі, 3 дроселі на 9 економних ламп 

освітлення. 



- Замінено 10 ламп освітлення у спортивному залі «Атлет» на світлодіодні. 

- Відремонтовано освітлення та замінено на світлодіодне у приміщенні тиру. 

- Замінено два тенісних столи у спортивному залі «Атлет». 

 

4. Оновлення матеріально-технічної бази. 
- Відремонтовано 2 автомобіля, для забезпечення потреб коледжу. 

- Замінено газовий лічильник (економія газу 2 куба з 12 кубів). 

- Замінено водяний лічильник. 

- Проведено часткове списання технічно застарілого обладнання. 

 

 

Директор коледжу                              Заячковський В.М. 
 


