
Протокол №2 від 28.12.2020 конференції трудового колективу  

 

Звіт директора 

ДВНЗ «Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж» 

за 2020 навчальний рік 

2020 рік для нашого коледжу надзвичайно складний та напружений, із 

запровадженням карантинних заходів в березні поточного року, з метою 

підготовки і впровадження дистанційної та змішаної форм навчання, внесені 

зміни до навчального процесу, значну увагу приділено до змістового та 

тематичного наповнення платформи дистанційного навчання закладу. 

Потребувала переосмислення колективом змішана форма навчання в реаліях 

пандемії COVID-19. 

 Велику роботу проробила профорієнтаційна робоча група, що в умовах 

карантину підготувала  сім фільмів - про етапи розвитку і діяльності закладу 

та представлені шість спеціальностей. 

 Співробітники та викладачі коледжу відзначались грамотами та 

подяками різних рівнів. 

 

1. Стратегічне керівництво. Управління закладом:  

- Розроблено план роботи закладу на 2020-2021 навчальний рік.  

- Підготовлено перспективний план розвитку навчального закладу на 2020-

2021 навчальний рік.  

- Впроваджується концепція розвитку міжнародного співробітництва 

Державного вищого навчального закладу «Могилів-Подільський 

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

- Відновлено співпрацю із Центром народної творчості (ЦНТ), проводяться 

заходи і акції мистецького, історичного та духовного плану. 

- Підписано угоду про співпрацю та проведено екскурсію на виробничі 

площі ТОВ «Промавтоматика». 

- 27 серпня 2020 року - взяли участь в проекті "Програма фізичного 

оздоровлення населення в громадах: досвід країн Вишеградської четвірки" 

Вінницьке спортивне товариство "Колос". 

- Підписано угоду про співпрацю зі спортивним товариством «Колос», в 

рамках угоди проведено низку спортивних турнірів та змагань. 

 

2. Керівництво педагогічними кадрами, методичною роботою:  

- Успішно пройшли атестацію 12 педагогічних працівників, 15 пройшли 

підвищення кваліфікації. 

- 19 лютого 2020 року  - відбулася зустріч представників Вінницького 

національного аграрного університету к.е.н., доцента, завідувача кафедри 

аудиту та державного контролю Гуцаленко Оксани Олександрівни, к.е.н. 

доцента кафедри аудиту та державного контролю Фабіянської Вікторії 

Юхимівни зі студентами спеціальності 071 «Облік і оподаткування», 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування». 

- 26 лютого 2020 року  - участь студентів та викладачів у обласній 

конференції "Наука і техніка навколо нас" у рамках обласного методичного 



об'єднання викладачів загальнотехнічних дисциплін ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації Вінницької області. 

- 27 лютого 2020 року  -  відбулась зустріч представників Вінницького 

навчально-наукового інституту економіки  Тернопільського 

Національного економічного університету к.е.н., доцента кафедри 

Фінансів, банківської справи та страхування  Мацедонською Наталією 

Вікторівною зі студентами спеціальності «071 Облік і оподаткування» та 

«072 Фінанси, банківська права та страхування». 

- 24 лютого 2020 року  - в приміщенні Могилів-Подільського управління ГУ 

ДПС у Вінницькій області  відбулось засідання круглого столу з 

студентами економічних спеціальностей Могилів-Подільського монтажно-

економічного коледжу на тему «Реформуємо разом». Основною метою 

проведення такого заходу стало проведення консультації щодо 

правильності робіт  та відбору на щорічний обласний конкурс проектів 

податкових реформ. 

- 26 лютого 2020 року  - на базі Вінницького коледжу будівництва та 

архітектури КНУБА  проходила ОБЛАСНА КОНФЕРЕНЦІЯ «НАУКА І 

ТЕХНІКА НАВКОЛО НАС» для студентів та викладачів коледжів і 

технікумів Вінницької області в рамках роботи обласного методичного 

об’єднання загальнотехнічних дисциплін. 

- 28 лютого 2020 року - участь делегації студентів та викладачів у 

міжнародній науковій конференції в галузі інженерної діяльності, захід 

організований за підтримки Міністерства сільського господарства, 

регіонального розвитку та довкілля (МАДРМ) Аграрний технічний коледж 

міста Сорока (Молдова) заході беруть участь викладачі та студенти з 

України, Польщі та Румунії. 

- Постійно відбуваються екскурсії на виставки та базові профільні 

підприємства. 

3. Діяльність студентської ради: 

- Проведено святкування до Дня Соборності України. 

- «Євроклуб» проведено тренінг з отриманням сертифікатів 10 лютого 2020 

року. 

- 11 лютого 2020 року - організовано збір продуктів для воїнів ООС у співпраці 

із Могилів-Подільської міської організації учасників антитерористичної 

операції «Патріот України».  

- 14 лютого 2020 року  - конкурсна програма до Дня Святого Валентина "Така 

любов буває раз в ніколи..." - була розроблена студентською радою за 

підтримки адміністрації, культорганізатора та профспілкового комітету 

коледжу. 

- 6 березня  2020 року  - відбулися  урочистості з нагоди відзначення 

Міжнародного  жіночого Дня – 8 березня.  

- 9 березня 2020 року - студенти підготували відео до Дня Героїв Небесної 

Сотні. 

- 17 червня 2020 року -  керівництво ДВНЗ "Могилів-Подільський монтажно-

економічний коледж" та Студентська Рада коледжу приєднались до 

#МарафонуВідповідальності. 



4. Кількість гуртків, спортивних секцій:  

- Федерація стрільби кульової – провела три кубки області зі стрільби серед 

чоловіків та серед жінок у 2020 році. 

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

районною радою та міським спортивним комітетом змагання з футболу. 

- Діють спортивні секції: теніс, стрільба кульова, боротьба, футбол, волейбол, 

працює спортивний зал «Атлет». 

- Розпочато роботу з відновлення туристичного клубу – прийняли участь у 

обласних туристичних змаганнях.  

 

5. 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 – 60 осіб на 

у 2020 році. 

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

- Оновлено бібліотечний фонд. 

3. Покращення загального стану приміщень:  

- Заміни вікон на пластикові у начальному корпусі - 1 мільйон гривень 

виділила ОДА. 

- Відремонтовано одну навчальну аудиторію у майстерні. 

- Відремонтовано покрівлі спортзалу, актової зали, навчального корпусу, 

майстерні. 

- Проведено частковий ремонт актової зали. 

- Розміщено чотири тенісних столи у навчальному корпусі.  

- Відремонтовано 4 аудиторії та переведено на світлодіодне освітлення. 

- Відремонтовано блок керування звуковим обладнанням у актовій залі. 

- Кількість студентів які проживають у гуртожитку  -  76 у 2020 році. 

- Відремонтовано два сантехнічні вузли у  гуртожитку. 

- Облаштована душова кімната у спортивній залі. 

- Відремонтовано туалет для осіб з особливими потребами. 

- Всипано дорожнє покриття на території (12 відсіву). 

- Частково проведено ремонт обладнання котельні. 

- Замінено 8 прожекторів освітлення у спортивному залі на світлодіодні. 

- Відремонтовано систему освітлення території закладу – встановлено 16 

світлодіодних прожекторів. 

- У приміщенні тиру встановлено два комплекти  обладнання для переміщення 

мішеней. 

- Обладнано другий зал для стрільби кульової. 

- Проведено часткове списання технічно застарілого обладнання. 

 

 

Директор коледжу                              Заячковський В.М. 
 


