


  
Для того щоб навччтчся добре працюватч, треба 
щчро захоплюватчся роботою, без захоплення 
працюватч не навччшся 
                                                            Мчхайло Калінін 



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 
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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 – 21 (46,6%) 
спеціаліст першої категорії – 10 (22,2%) 
спеціаліст другої категорії – 9 (20%) 
спеціаліст – 5 (11,1%) 
 

З них: 
3 – кандидати медичних наук 
14 - методистів 



спеціаліст вищої 

категорії 

46,67% 

І категорія 

22,22% 

ІІ категорія 

20,00% 

спеціаліст 

11,11% 



Атестацію пройшли 

9 викладачів 



ПРИЙОМ 

КОНТИНГЕНТ 

ВИПУСК 







Освітньо-
професійна 
програма 

Регіональне 
замовлення 

За кошти 
фізичних 

осіб 

Загальна 
кількість 

Лікувальна 
справа (9 клас) 

45 9 54 

Сестринська 
справа (9 клас)  

15 4 19 

Фармація             
(9 клас)  

23 23 

Акушерська 
справа 

10 2 12 

Всього  70 38 108 



Освітньо-
професійна 
програма 

Регіональне 
замовлення 

За кошти 
фізичних 

осіб 

Загальна 
кількість 

Лікувальна 

справа (11 клас) 

- 2 2 

Сестринська 

справа (11 клас) 

- 2 2 

Фармація                   
(11 клас) 

 

- 8 8 

Всього  12 12 





Контингент студентів 

Освітньо-професійна 
програма 

Молодший 
спеціаліст 

Фаховий 

молодший 
бакалавр 

Лікувальна справа 87 104 

Сестринська 

справа 
31 36 

Акушерська справа 12 22 

Фармація  18 47 

Всього  148 209 



За власним бажанням - 17 

 Не атестована 

Екзаменаційною комісією - 1 



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 11 75,3 % 

Сестринська справа 16 68,8 % 

Лікувальна справа 61 77,9 % 

Освітня програма Кількість 
студентів 

Загальний 
показник 

Фармація 30 56,7 % 



Акушерська  

справа 
11(9,4%) 

Лікувальна  

справа 

60 

(51,2%) 

Сестринська  

справа 

16 

(13,7%) 

Фармація 
30 

(25,7%) 









Надходження  

Витрати  



 

15971199 грн 
1818770 грн 



 

Макулатура  372 грн 

Орендна плата 1476 грн 

Благодійні внески 65921 грн 

За кошти благодійного фонду придбано принтер, 
2 ноутбуки та системний блок.  
Усього на суму 

36679 грн 



425059 грн 

Вартість навчання одного слухача на відділенні 

За 2021 рік надійшло 

60000 грн 

Оплата праці 
викладачів 

Комунальні 
послуги 

2000 грн 



Загальний обсяг бюджетного 
фінансування 

16369 

Витрачання бюджетних коштів 16369 

в т.ч. на: 

- заробітну плату з нарахуваннями 12602 

- стипендію студентам 2040 

- придбання обладнання та інвентарю 402 

- харчування студентів-сиріт 148 

- господарські витрати 634 

- комунальні витрати 554 

- на відшкодування витрат викладачам 
(курси) 

16 



Зокрема придбано: 
Назва товару Вартість  

фліпчарт 2322 грн 

стенди 576 грн 

акустична система 9823 грн 

системні блоки (3 шт) 16578 грн 

монітор 3440 грн 

карти з історії 750 грн 

карти з географії 1350 грн 

мати гімнастичні 5900 грн 

аптечка 4029грн 

шафа для хімічних реактивів 5712 грн 

спалювач голок (2 шт) 4060 грн 

тренажер реанімаційний 4600 грн 

захисні комбінезони (3 шт) 1250 грн 

лампа Вуда 2520 грн 





Упродовж 2021 року були проведені різні заходи з 
поліпшення стану матеріально-технічної бази коледжу 
та по усуненню порушень вимог законодавства 
пожежної безпеки, зокрема: 

Обробка дерев’яних конструкцій горищ 

 

48,4 тис. грн 

Перевірка надійності блискавкозахисту 

та замірів опору ізоляції електромереж 

 

8,4 тис. грн 

Розробка проектно-кошторисної 

докумнтації на встановлення пожежної 

сигналізації 

15 тис. грн 



Монтаж системи пожежної сигналізації 

та оповіщення 

(корпус № 5) 

29,5 тис.  грн 

Монтаж системи пожежної сигналізації 

та оповіщення 

(корпус № 6) 

16,4 тис. грн 

Монтаж системи пожежної сигналізації 

та оповіщення 

(корпус № 3а) 

20,9 тис. грн 

Монтаж системи пожежної сигналізації 

та оповіщення 

(корпус № 1) 

49,8 тис. грн 

Монтаж системи пожежної сигналізації 

та оповіщення 

(корпус № 2) 1-й поверх 

11,6 тис.  грн 












































