
2022 рік

Червоноградський гірничо-
економічний фаховий коледж



Виконання обласних програм та 
освоєння коштів

Станом на 30.12  2022 бухгалтерією коледжу на 
ремонт гуртожитку для внутрішньо переміщених 
осіб були здійснені такі видатки:

• Будівельні роботи ( проєктно-кошторисна 
документація, експертиза ПКД, технагляд без 
ПДВ, авторський нагляд)-1800000,00 грн;

• Поточний ремонт приміщень гуртожитку 
коледжу-4000000.00 грн;

• Поточний ремонт приміщень 3-го та 4-го 
поверхів-9000000, 00грн;

• Поточний ремонт 1-го та 2-го поверхів, 
опорядження сходових кліток та вхідної групи 
гуртожитку для облаштування місць 
проживання внутрішньо переміщених та 
евакуйованих осіб - 5179452,00грн. Замінено 
вікна в фойє , навчальній майстерні та 
спортзалі коледжу.



Організація навчального процесу

Протягом року викладачами коледжу
проведено заняття з використанням
інноваційних технологій: лекції з елементами
дослідницької роботи, заняття-екскурсії , лекції
з мультимедійним супроводом, семінарські
заняття з інтерактивними вправами.



Волонтерська діяльність та допомога ЗСУ

З початку повномаштабного вторгнення викладачі та
студенти коледжу активно долучилися до
волонтерської діяльності плетіння маскувальних сіток ,
приготування їжі для територіальної самооборони та
сухпайків для ЗСУ, робота у гуманітарному штабі. В
перший тиждень війни на потреби ЗСУ було зібрано та
перераховано 94000 гривень. Студенти коледжу взяли
участь в акції «Смілива гривня», організованій
Національним банком України. Зараз ми збираємо
віск, парафін та бляшанки для виготовлення окопних
свічок. Для потреб воїнів закупляємо медикаменти,
засоби гігієни, продукти та доставляєм у гуманітарний
штаб міста . Проведено благодійний турнір з
волейболу і зібрані кошти передані на потреби ЗСУ.



Наші досягнення
Викладачі та випускники коледжу були запрошені до участі у
Круглому столі «Справедлива трансформа Червонограда:
яким я бачу майбутнє свого міста».

Студенти коледжу взяли участь у XXIII Міжнародному
конкурсі з української мови імені Петра Яцика, XIII
Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та
студентської молоді імені Тараса Шевченка, Всеукраїнському
радіодиктанті єдності.

Була проведена комплексна
олімпіада з предметів «Економіка
підприємства» та «Рудникова
автоматика та телемеханіка» серед
студентів третього кусу спеціальності
«Гірництво» та олімпіада на здобуття
звання «Кращий студент-технолог
серед студентів четвертого курсу
спеціальності «Гірництво».



З початку повномаштабного вторгнення
особлива увага в коледжі приділяється
національно-патріотичному вихованню.
Студенти коледжу взяли участь у
Всеукраїнському марафоні «Ми нащадки
козацької слави». До 80-річчя створення
УПА проведено круглий стіл «УПА очима
сучасної молоді». До Дня захисників та
захисниць України провели відкритий
виховний захід «Тепло долонь і серця-
вам, захисники України». До Дня
вшанування пам’яті жертв голодомору
проведено виховний захід «Жнива
скорботи» , також викладачі та студенти
приєдналися до Всеукраїнської акції
«Запалимо свічку пам’яті».

Національно-патріотичне виховання



Плани на наступний рік

У цьому році коледж проходить
акредитацію освітніх програм
спеціальностей «»Економіка та
організація готельно-ресторанного
бізнесу і туризму», «Товарознавство та
експертиза в митній справі»,
«Транспортний маркетинг та логістика».
Будемо працювати над удосконаленням
педагогічної майстерності викладачів,
урізноманітнювати форми та методи
проведення занять, оновлювати
матеріально-технічну базу коледжу.


