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Назва проєкту: «Модернізація конференц-залу Дрогобицького 

фахового коледжу нафти і газу».  

Актуальність. На сучасному етапі спостерігається широка 

інтелектуалізація діяльності організацій та технократизація, глобалізація 

й соціалізація їх системи менеджменту. Управлінські системи, які існували 

до сьогоднішнього дня виявилися істотно застарілими та неефективними 

для сучасного кризового деформаційного середовища. Численні чинники,  

які раніше вважали малозначущими і не враховували, сьогодні почали 

вагомо впливати на операційну діяльність організацій та підприємств. 

Глобалізація партнерських мережевих організаційно-виробничих звʼязків, 

поширення інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій стають 

вирішальними чинниками трансформації управлінських моделей. 

Враховуючи ці фактори, у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і 

газу гостро постало питання модернізації організаційно-виробничих 

зв’язків із застосуванням сучасних інформаційних технологій, через 

створення сучасного конференц-залу. 

Перед навчальним закладом ставиться питання 

багатофункціональності даного приміщення, адже такий конференц-зал 

поєднує в собі можливості проведення презентацій, нарад, конференцій і 

перегляду відео зі звуковою підтримкою. 

Конференц-зал – це буде приміщення для проведення засідань, зборів, 

конференцій, тренінгів та урочистих заходів. Таке приміщення вимагає 

якісного технічного оснащення.  

Передумови реалізації проєкту. Дрогобицький фаховий коледж нафти і 

газу розпочав реалізацію даної ідеї та зробив наступні кроки: 

 проведено ремонтні роботи в приміщенні, на базі якого передбачено 

створення конференц-залу; 

 у коледжі є в наявності меблі для облаштування конференц-залу та 

частина мультимедійного обладнання (мультимедійний комплекс 

інтерактивна панель Inboard GT-65). 
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Реалізація проєкту передбачає наступні кроки:  

 придбання та монтаж підвісної стелі «Armstrong» в приміщення на 

базі якого передбачено створення конференц-залу; 

 придбання стільців для конференц-залу; 

 придбання комп’ютерного обладнання та системи озвучення 

конференц-залу; 

 встановлення та монтаж обладнання та системи озвучення 

конференц-залу. 

Результати реалізації проєкту: 

- створення та функціонування сучасного конференц-залу на базі 

Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу; 

- збільшення частки приміщень навчального закладу, які забезпечені 

мультимедійним обладнанням, у відповідності до вимог 

ліцензування та акредитації Міністерства освіти і науки України;  

- можливість для навчального закладу використовувати сучасні 

інформаційні технології в процесі організації виробничих зв’язків в 

середині організації та із зовнішніми партнерами; 

- можливість використання конференц-залу для проведення 

презентацій, нарад, конференцій та інших заходів, які потребують 

відео та звукову підтримку; 

- можливість для педагогічного персоналу використовувати дане 

приміщення для модернізації навчально-виховного процесу; 

Обсяг коштів та джерела фінансування: 

Загальний бюджет проєкту становить 362 054,00 грн., у тому числі:   

- за рахунок коштів партерів проєкту – 251 154,00 грн. (69%),  

- за рахунок співфінансування (власних коштів) – 110900,00 грн. 

(31%). 
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БЮДЖЕТ ПРОЄКТУ 
 

 
Загальний бюджет проєкту 

 

№ 

з.п. 
Стаття витрат проєкту 

Розрахунок статті 

витрат 

Джерела 

фінансування 

ціна за 

од. (грн.) 
кіль-

кість 
сума 

(грн.) 
партнери 

навчальний 

заклад 

Перелік матеріально-технічного забезпечення 

1. 
Придбання та монтаж підвісної стелі 

«Armstrong» 
20000 1 20000 20000   

2. 
Придбання та монтаж віконних 
вертикальних жалюзів 

2300 3 6900 
 

6900 

3. Столи 1200 12 14400   в наявності 

4. Столи кутові приставні 600 4 2400   в наявності 

5. Меблі та додатковий інвентар 3000 1 3000   в наявності 

6. 
Крісло Новий Стиль Diplomat KD Tilt 

PL 64 P C-11 
1394 1 1394 1394   

7. Стільці Новий Стиль ISO С-11 480 37 17760 17760   

8. Інтерактивна панель INTBOARD GT65 83200 1 83200   в наявності 

9. 
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-54G 

(NX.HFREU.038) 
16000 12 192000 192000   

10. Конференц-система на 12 мікрофонів 20000 1 20000 20000   

11. Мережеве обладнання 1000 1 1000   в наявності 

Загальний бюджет проєкту: 362054,00  251154,00  110900,00  

Питома вага витрат до загального бюджету проєкту, % 100% 69% 31% 

 

Примітка: розрахунок проведений за середніми показниками ціни на товари та послуги 

станом на 01.05.2020 р. 
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Рисунок 6 


	 проведено ремонтні роботи в приміщенні, на базі якого передбачено створення конференц-залу;

