


Щоб здивуватися, потрібна мить, а щоб зробити 

дивовижну річ, потрібні роки терпіння і наполегливої праці 
  

Гельвецій  
 



Ефективна профорієнтація та формування контингенту 
студентів 

Підготовка високоякісного навчально-методичного 
забезпечення освітнього процесу 

Якісна підготовка студентів до ЗНО 

Створення умов для належного функціонування 
студентського самоврядування коледжу 

Розвиток і збереження матеріально-технічної бази 
коледжу 

Подальша інформатизація освітнього процесу 

Поширення позитивного іміджу коледжу 

Ефективне кадрове забезпечення діяльності коледжу 
 



4 

17 
16 

12 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

стаж роботи до 5 років стаж роботи від 6 до 10 років 

стаж роботи від 10 до 24 років стаж роботи більше 25 років 



спеціаліст вищої категорії – 22 (45,8%) 
спеціаліст першої категорії – 6 (12,5%) 
спеціаліст другої категорії – 14 (29,2%) 
спеціаліст – 6 (12,5%) 
 

З них: 
3 – кандидати медичних наук 
15 - методистів 
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Спеціаліст вищої категорії – 7 (підтверджено) 

Спеціаліст вищої категорії – 3 (присвоєно) 

Спеціаліст I категорії – 2 (присвоєно) 

Спеціаліст II категорії – 1 (присвоєно) 

Звання «викладач-методист» - 2 присвоєно 



ПРИЙОМ 

КОНТИНГЕНТ 

ВИПУСК 







Освітньо-
професійна 
програма 

Регіональне 
замовлення 

За кошти 
фізичних 

осіб 

Загальна 
кількість 

Лікувальна 
справа 

45 7 52 

Сестринська 
справа 

15 1 16 

Акушерська 
справа 

10 2 12 

Фармація - 18 18 

Всього  70 26 98 





Освітньо-професійна 
програма 

Молодший 
спеціаліст 

Фаховий 
молодший 
бакалавр 

Лікувальна справа 156 49 

Сестринська справа 48 16 

Акушерська справа 21 12 

Фармація  48 17 

Всього  273 94 



За власним бажанням - 4 



У зв’язку з запровадженням посилених 

протиепідемічних заходів внаслідок 

поширення COVID-19, студенти коледжу 

були звільнені від ДПА у формі ЗНО 



Освітня програма Кількість 
студентів 

Загальний 
показник 

Акушерська справа 10 79,9 % 

Сестринська справа 21 84,8 % 

Лікувальна справа 66 88,6 % 

Освітня програма Кількість 
студентів 

Загальний 
показник 

Фармація 30 56,7 % 



 

 

Акушерська справа 

 

 

Сестринська справа 

 

 

Лікувальна справа 

 

 

Фармація  

 

 

 

10 (7,8%) 

21 (16,5%) 

66 (52%) 

30 (23,6) 

16 (12,5%) 

студентів 

отримали 

диплом з 

відзнакою 

 

 



Надходження  

Витрати  



Надходження 

БЮДЖЕТ 

КОШТИ 

СПЕЦІАЛЬНОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ 

13896380 грн 1818770 грн 



Надходження 

Макулатура  4727 грн 

Орендна плата 1355 грн 

Благодійні внески 41498 грн 

За кошти благодійного фонду придбано принтер 
та ноутбук на суму 19000 грн 



Додаткові надходження 

418874 грн 

Кошти використані на капітальний ремонт 
навчального корпусу № 4 

Виготовлення 
проектно-кошторисної 

документації 

Капітальний ремонт 
корпусу 

18778 грн 

400096 грн 







Відділення післядипломної освіти 

367530 грн 

Вартість навчання одного слухача на відділенні – 1400 грн 

За 2020 рік надійшло 

57400 грн 
Оплата праці 
викладачів 

Комунальні 
послуги 

12500 



Показники фінансово-господарської  
діяльності коледжу за 2020 рік 

Загальний обсяг бюджетного фінансування 14264 

Витрачання бюджетних коштів 14264 

в т.ч. на: 

- заробітну плату 10614 

- стипендію студентам 2157 

- придбання обладнання та інвентарю 585 

- харчування студентів-сиріт 146 

- господарські витрати 414 

- комунальні витрати 329 

- на відшкодування витрат викладачам (курси) 19 



Зокрема придбано: 

Назва товару Вартість  

Сантехніка  23748 грн 

Насосна станція (корпус № 4) 4904 грн 

Шини фіксуючі 3549 грн 

Тренажери  10260 грн 

Спортивна форма 9300 грн 

Меблі (кабінет основ медсестринства) 32500 грн 

Комп’ютерне обладнання 19178 грн 

Анатомічні моделі 7640 грн 

Медичний інструмент 4677 грн 

Пульсоксиметри  3217 грн 





Анатомічні моделі 





Упродовж 2020 року були проведені різні заходи з 
поліпшення стану матеріально-технічної бази коледжу 
та по усуненню порушень вимог законодавства 
пожежної безпеки, зокрема: 

Опорядження поверхні сходів (покриття 

вогнезахисними матеріалами)  

у корпусі № 1 

 

10000 грн 

Монтаж системи пожежної сигналізації 

та оповіщення 

(корпус № 4) 

 

49941,60 грн 



Монтаж системи пожежної сигналізації 

та оповіщення 

(корпус № 2) 

 

28220,40 грн 

Монтаж системи пожежної сигналізації 

та оповіщення 

(корпус № 3) 

 

21682,80 грн 

Встановлення системи відеонагляду 

(корпус № 1) 

 

49972 грн 

Виконання електромонажних робіт 

(гараж) 

 

4546,80 грн 





Ремонт стін та стелі 

(корпус № 3) 

 

80263,52 грн 



46082,81 грн Ремонт аудиторії № 11 

(корпус № 1) 

 







Ремонт аудиторії № 4 

(корпус № 6) 

 

29315,40 грн 






