
Протокол №1 від 26.12.2019 конференції трудового колективу  

 

 

Звіт директора 

ДВНЗ «Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж» 

за 2019 навчальний рік 

 

2019 рік для нашого коледжу надзвичайно важливий, в березні виповнилось 

50 років з моменту заснування. З метою підготовки та проведення святкування 

була створена робоча група, яка підготувала святковий концерт, займалась 

пошуком та налагодженням контактів з випускникам та колишніми 

співробітниками. До святкування ювілею розроблено шість фільмів про етапи 

розвитку та діяльності закладу, підготовлено вісім статей до місцевих газет. 

Розроблено пам’ятний знак «50 років коледжу», журнал до 50-ліття, та інші 

подарункові матеріали для гостей та запрошених учасників. 

У святкуванні ювілею прийняли участь перші особи області, міста та 

району, представники МОН та обласного департаменту освіти закордонні 

гості.  

Співробітники та викладачі коледжу відзначались грамотами та 

подяками різних рівнів. 

 

1. Стратегічне керівництво. Управління закладом:  

- Розроблено план роботи закладу на 2019-2020 навчальний рік.  

- Підготовлено перспективний план розвитку навчального закладу на 2019-

2020 навчальний рік.  

- Впроваджується концепція розвитку міжнародного співробітництва 

Державного вищого навчального закладу «Могилів-Подільський 

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

o За програмою Erasmus+  відбувся візит до Швеції в м. Упсала 

Folkunivesitetet  у рамках проекту «Ігма-феміна» 09.05-12.05.2019р. 

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

регіоном «Дністер». 

o Прийняв участь у XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju –

"Європа завтрашнього дня. Сильна, але яка саме?" Європейському 

економічному форумі 3-5 вересня 2019 р. 

o Став учасником V Європейського Конгресу органів місцевого 

самоврядування Краків, 8-9 квітня 2019р. 

o У рамках співпраці з Євро регіоном «Дністер» та Сорокським 

аграрно-технічним коледжем  м. Сорока, Республіка Молдова  став 

учасником делегації України на фестивалі яблук 15 вересня 2019р.  

- Відновлено співпрацю з провідними профільними установами міста та 

регіону. 

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

рівня акредитації. 

- Проведено два дні відкритих дверей. 

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



 

 

2. Керівництво педагогічними кадрами, методичною роботою:  

 
- Срібна медаль десятої міжнародної виставки "Сучасні заклади освіти" 14-

16 березня 2019 року. 

- Державний вищий навчальний заклад «Могилів-Подільський монтажно-

економічний коледж» нагороджений дипломом за презентацію освітніх 

інновацій і активну участь у розбудові національної освіти», яку відзначив 

Президент НАПНУ В.Кремінь та МОНУ ДНУ «Інститут модернізації 

змісту освіти» Ю. Завалевський. 

- Прийняли участь на здобули два диплома переможців на Міжнародній 

науково-практичній конференції 1 березня в Молдові у Сорокському 

аграрно-технічному коледжі, конференція студентів під назвою 

«Експерименти, навчання, вивчення, відкриття». 

- Пройшли атестацію 12 педагогічних працівників, 25 пройшли підвищення 

кваліфікації. 

- Оновлено бібліотечний фонд. 

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

креслення та інженерної графіки, викладачів економічних дисциплін. 

- Постійно проводились тижні циклових комісій. 

- Постійно відбуваються екскурсії на виставки та базові профільні 

підприємства. 

- Прийняли участь фестивалі «Студентська весна 2019» в рамках днів 

Європи в місті Вінниця. 

- Отримано 9 грамот на виставці технічної творчості. 

- Проведено патріотичний флешмоб «Мрія». 

 

3. Кількість гуртків, спортивних секцій:  
- В рамках підписаних угод про співпрацю з Сорокським аграрним коледжем 

Республіки Молдова: 

o  прийняли участь у футбольному турнірі між коледжами серед 

студентів та викладачів у м. Сороки; 

o провели власний футбольний турнір з футболу та тенісу серед 

студентів та викладачів, запрошені до співпраці з Барським 

автодорожнім коледжем.   

- Федерація стрільби кульової – отримала два дипломи за ІІ командне місце у 

кубку області зі стрільби серед чоловіків та серед жінок 2-3 листопада 2019р.. 

- «Євроклуб» проведено 1 тренінги з отриманням сертифікатів 20 лютого 

2019р.. 

- Проведено спортивно-патріотичною організацією «Кремінь» у співпраці з 

прикордонним загоном районною радою та адміністрацією конкурс «Джура 

– помічник подільського прикордонника». 

- Діють спортивні секції:  

o Теніс -  ІІ місце серед технікумів та коледжів області; 



o Греко-римська боротьба  - 5 місце серед технікумів та коледжів 

області. 

- Розпочато роботу туристичного клубу – прийняли участь у обласних 

туристичних змаганнях. 

 

4. Фінансово-господарська діяльність: 

1. Забезпечення виплати стипендій та премій: 
- За забезпечення економії зарплатного фонду нараховано премію  

працівникам колежу. 

 

2. Залучення позабюджетних коштів: 

- Проведення поглибленого навчання з майбутніми абітурієнтами – 72 осіб на 

у 2019 році. 

- Ведуться курси поглибленого вивчення предметів(підготовка до ЗНО) . 

 

 

3. Покращення загального стану приміщень:  
- Розпочато роботу з заміни вікон на пластикові у начальному корпусі - 1 

мільйон гривень виділила ОДА. 

- Відремонтовано дві навчальні аудиторії у майстерні. 

- Відремонтовано покрівлі спортзалу, актової зали, навчального корпусу, 

майстерні 320 м2. 

- Проведено частковий ремонт актової зали. 

- Розміщено два тенісних столи у навчальному корпусі.  

- Відремонтовано 5 аудиторії та переведено на світлодіодне освітлення. 

- Відремонтовано блок керування звуковим обладнанням у навчальному 

корпусі. 

- Кількість студентів які проживають у гуртожитку  -  82 у 2019 році. 

- Відремонтовано два сантехнічні вузли у  гуртожитку. 

- Передано до гуртожитку бойлер та облаштувано друга душова кімната. 

- Відремонтовано у навчальному корпусі на першому поверсі туалет для осіб з 

особливими потребами. 

- Майданчик для відпочинку, встановлено 4 лавки та покрито основу площадки 

камінням. 

- Всипано дорожнє покриття на території (8 тони щебня, 3 тон піску, 5 тони 

відсіву). 

- Частково проведено ремонт обладнання котельні. 

- Замінено 8 прожекторів освітлення у спортивному залі на світлодіодні. 

- Відремонтовано систему освітлення території закладу – встановлено 14 

світлодіодних прожекторів. 

- У приміщенні тиру встановлено обладнання для переміщення мішеней. 

- Обладнано зал для боротьби у спортивному залі «Атлет». 

- Проведено часткове списання технічно застарілого обладнання. 

 

 

Директор коледжу                              Заячковський В.М. 
 


