
Протокол №_ від 14.12.2018 конференції трудового колективу  

 

 

Звіт директора 

ДВНЗ «Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж» 

за 2018 навчальний рік 

 

1. Стратегічне керівництво. Управління закладом:  

 

- Розроблено концепцію розвитку міжнародного співробітництва 

Державного вищого навчального закладу «Могилів-Подільський 

монтажно-економічний коледж» на 2018-2020 роки. 

- Підготовлено договір про співпрацю за програмою Erasmus +  2018 р. 

- Заклад зареєстровано у системі Горизонт 2020. 

- Укладено угоди з  Євро регіоном «Дністер». 

- Учасник ІХ Форуму «Україна-Європа» Інститут східноєвропейських 

досліджень. Питання модернізації і розвитку економічного потенціалу 

України, а також напрямок і темп економічних реформ у нашій державі. 

12-15 березня 2018 року, місто Жешув, Польща. За кошти Євросоюзу.  

- Учасник 28 Економічного Форуму Проект: Європа. Рецепт на наступні 

десятиліття.  4-6 вересня 2018 року, Польща, місто Криниця-Здруй. За 

кошти Євросоюзу. 

- Укладено партнерські угоди та проведено обмін делегаціями з Аграрним 

коледжем м. Сороки (Молдова). 

- Відновлено співпрацю з провідними профільними установами міста та 

регіону, підписані договори замовлення на працевлаштування для 

студентів.  

- Підготовлено перспективний план розвитку навчального закладу на 2018-

2019 навчальний рік.  

- Виконано державне замовлення на 2018 рік, збільшено кількість груп 

нового набору з 6 до 7. 

- Розроблено план роботи закладу на 2018-2019 навчальний рік.  

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

рівня акредитації. 

- Проведено два дні відкритих дверей та зустрічі випускників. 

- Ведеться постійна співпраця з засобами масової інформації з метою 

популяризації навчального закладу та проведення профорієнтаційної 

роботи. 

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

фундацією «Братня душа» (Польща) – допомога дитячому будинку, 

проведення тренінгів для студентів, перше місце у всеукраїнській акції 

«Серце до серця». 

 

 

 

 



2. Керівництво педагогічними кадрами, методичною роботою: 

  

- Захистив дисертацію за спеціальністю -  Теорія і методика професійної 

освіти та здобув науковий ступінь кандидата педагогічних наук. 

- Пройшли атестацію 7 педагогічних працівників, 11 пройшли підвищення 

кваліфікації. 

- Оновлено бібліотечний фонд більш ніж 16 фаховими періодичними 

виданнями. 

- Проведена Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта в 

Україні: досвід, актуальні питання та перспективи для випускників».  

- На базі коледжу проведені 2 обласних методичних об’єднання: викладачів 

фізики, викладачів загально технічних дисциплін. 

- Готується до використання  - Оffice 365. 

- Постійно проводились тижні циклових комісій. 

- Активізувалась робота з участі викладачів та студентів у конференціях 

різних рівнів та студентських конкурсах: «Петра Яцика», «Міжнародний 

мовно-літературний конкурс Тараса Григоровича Шевченка» «Грінвіч», 

«Кенгуру», «Податкових реформ», ІІ етап олімпіади з української мови.  

 

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. 

- 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 у 2018 році відповідно до сучасної нормативної бази 6 положень 

про діяльність структурних підрозділів та напрямків діяльності коледжу. 

- Пройшли перевірку Державної аудиторської служби. 

- Розроблено та затверджено статут Коледжу, правила внутрішнього 

розпорядку, Колективний договір. 

 

2. Результативність участі дітей у обласних, всеукраїнських, міжнародних 

олімпіадах, конкурсах, фестивалях, змаганнях:  

- Отримано 9 грамот на виставці технічної творчості. 

- Прийняли участь у міському конкурсі «Місто професій» за результатами 

підготовлено професійно-патріотичний флешмоб. 

- Прийняли участь у обласній ярмарці професій у місті Ямпіль.  



- Проведено міський конкурс «Джура – помічник прикордонника» за 

результатами підготовлено патріотичний флешмоб. 

- Проведено районний конкурс «Джура – Подільський прикордонник» за 

результатами підготовлено патріотичний флешмоб. 

- Проведено заходи в рамках всеукраїнських акцій: «Європейський день 

протидії торгівля людьми», «16 днів проти насильства», «День миру».  

- Проведена декада математики. 

 

3. Кількість гуртків, спортивних секцій:  

- В рамках роботи Євроклубу, проведено 3 тренінги з отриманням 

сертифікатів. 

- Створена федерація стрільби кульової, відремонтовано тир, обласна 

федерація виділили 0,5 ставки тренера стрільби кульової на 2018-2019 роки. 

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

технічним університетом. 

- Проведено спільні зустрічі, участь у конференціях, форумах, студентської 

ради та спортивно-патріотичної організації «Кремінь». 

- Діють спортивні секції: футбол, стрільба кульова, 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. 

 

2. Залучення позабюджетних коштів: 
- Проведення поглибленого навчання з майбутніми абітурієнтами – 74 осіб у 

2018 році. 

- Розроблено та впроваджено, спеціалізовані курси поглибленого навчання з 

української мови, математики, історії України – 82 осіб, готуються курси 

англійської мови. 

- Ведеться підготовка матеріалів до грантових програм. 

 

3. Покращення загального стану приміщень:  
- Відремонтовано два цеха  в майстерні для практичної роботи студентів. 

- Відремонтовано чотири станки. 

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

- Розпочато роботу з ремонту фасаду майстерні. 

- Власними силами відремонтовано покрівлі спортзалу, актової зали, 

навчального корпусу, майстерні. 

- Відремонтовано приміщення актової зали. 

- Кількість студентів які проживають у гуртожитку зросла до 86 у 2018 році. 

- Передано до гуртожитку бойлер та придбано обладнання для облаштування 

душової кімнати. 

- За підтримки мешканців гуртожитку відремонтовано систему постачання 

електроенергії до гуртожитку, замінено лічильник на двозонний. 



- Відремонтовано туалети у навчальному корпусі. 

- Відремонтовано 2 аудиторії та переведено на світлодіодне освітлення. 

- Частково оновлено систему оповіщення. 

- Відремонтовано блок керування звуком у актовій залі. 

- За підтримки підприємців району та міста, а також майстрів виробничого 

навчання і практичної підготовки студентів відремонтовано майданчик для 

відпочинку – викладено декоративний камінь та розроблено лавочки для 

сидіння. 

- Відремонтовано вхід до навчального корпусу – розміщено банер та систему 

освітлення. 

- Відремонтовано пандус до навчального корпусу. 

- Модернізовано енергосистему навчального корпусу. 

- Частково проведено ремонт тепломережі, усунуто причину відсутності тепла 

у навчальному корпусі. 

- Розміщено два тенісних столи у навчальному корпусі. 

 

4. Оновлення матеріально-технічної бази. 

- Проведено часткове списання технічно застарілого обладнання. 

- Розроблено інформаційні банери на кожну спеціальність. 

- Створено інформаційний банер про навчальний коледж. 

- Конференц зал обладнано сучасним мультимедійним обладнанням. 

- Придбано обладнання для зшивання друкованих матеріалів. 

 

 

 

 

Директор коледжу                              Заячковський В.М. 
 


