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Характеристика КЗ «Чернігівський базовий фаховий медичний коледж» 

Чернігівської обласної ради 

 

Комунальний заклад «Чернігівський 

базовий фаховий медичний коледж» 

Чернігівської обласної ради бере свій початок 

з фельдшерської школи, яка була відкрита                    

8 травня 1868 року в місті Чернігові за 

клопотанням Чернігівської земської управи. У 

1880 році Чернігівське міське земство, 

бажаючи піднести рівень підготовки 

фельдшерів, вирішує перетворити фельдшерську школу в медичну школу 

вищого типу. 

 На початку ХХ ст. навчальний заклад 

було перейменовано у фельдшерсько-

акушерську школу, при якій у 1929 році 

було створено  зуболікарське відділення. В 

30-ті роки випуск становив в середньому 

250-300 спеціалістів, а саме: фельдшерів, 

акушерок, медичних сестер, зубних лікарів. 

 

Основні етапи розвитку: 

1868 – 1919 рр.   -  Чернігівська Земська фельдшерська школа 

1919 -  1920 рр.   -  Чернігівська радянська фельдшерська школа 

1920 – 1922 рр.   -  Чернігівська школа лікпомів 

1922 – 1927 рр.   -  Чернігівські медкурси - медична школа 

1927 – 1929 рр.   -  Чернігівська  медична профшкола 

1930 – 1935 рр.   -  Чернігівській медичний технікум 

(1933 р.  –  крайовий медичний технікум, технікум єдиного диспансеру) 

1935 –1941 рр.    -  Чернігівська фельдшерсько-акушерська школа  

(у її складі з 1936 року по 1941 р. – Чернігівська зуболікарська школа) 

1942 – 1943 рр.   -  Чернігівська медична школа (при окупації ) 

1943 – 1952 рр.   -  Чернігівська Фельдшерсько-акушерська школа 

1952 – 2001  рр.  -  Чернігівське медичне училище 

2001 – 2005 рр. -  Чернігівське базове медичне училище 

З 22.12.2005 р.     - Чернігівський базовий медичний коледж Чернігівської 

обласної ради  

З 22.05.2020 року – Комунальний заклад «Чернігівський базовий фаховий    

 медичний коледж» Чернігівської обласної ради. 

 



 

У передвоєнні роки зуболікарське 

відділення відокремилось у зуболікарську 

школу, директором якої став Рутгайзер А.І.  

З 24 червня 1954 року за наказом 

Міністерства охорони  здоров’я УРСР № 404  

навчальний заклад було перейменовано в  

Чернігівське медичне училище і в 60-ті роки до 

складу училища входить зуболікарське відділення, яке згодом 

перепрофілювалося в зуботехнічне.  

Після створення центрального 

методичного кабінету Міністерства охорони 

здоров’я УРСР значно пожвавлюється 

методична робота, збільшується кількість 

штатних викладачів - спеціалістів високої 

кваліфікації.  

У відповідності з потребами системи 

охорони здоров’я поступово перебудовується 

навчально-виховний процес. У травні 1968 року 

училище відмітило свій 100-річний ювілей. За 

досягнуті успіхи в підготовці медичних 

працівників та в зв’язку з 100-річчям з дня 

заснування училище було нагороджене Почесною 

грамотою Президії Верховної Ради УРСР. У 1969 

році училище було затверджено базовим і стало центром навчально-

методичної та виховної роботи серед медичних училищ області.  

У грудні 2005 року відповідно до рішення ХІХ сесії Чернігівської 

обласної ради навчальний заклад став Чернігівським базовим медичним 

коледжем Чернігівської обласної ради. 

 

 



 

У 2018 році (8 травня) ЧБМК відсвяткував 150-річчя з дня 

заснування.  

11 травня 2018 року заклад нагороджений Грамотою Верховної 

Ради України «За заслуги перед Українським 

народом». 

Рішенням двадцять третьої сесії сьомого 

скликання ЧОР 22 травня 2020 року Чернігівський 

базовий медичний коледж було перейменовано в КЗ 

«Чернігівський базовий фаховий медичний коледж» 

ЧОР. 

Нині КЗ «Чернігівський базовий фаховий 

медичний коледж» ЧОР здійснює підготовку фахівців 

з вищою освітою за освітньо-професійними програмами молодших 

спеціалістів, має необхідний потенціал та матеріально-технічну базу. 

З 2020 року коледж розпочав набір фахових молодших бакалаврів. 

 

2. Матеріально-технічна база коледжу 

Навчальні заняття проводяться в 

кабінетах і лабораторіях, розташованих у 4-х 

навчальних корпусах та в лікувально-

профілактичних установах. 

Загальна площа приміщень – 9568,05 м
2
, 

навчальні приміщення – 5033,6 кв.м.  

В коледжі наявний гуртожиток на 200 місць, 

яким забезпечуються всі бажаючі. 

 Всі приміщення коледжу відповідають санітарно-

технічним вимогам до приміщень навчальних закладів.  

Наявний спортивний тренажерний зал, 

спортивний зал, кімнати для переодягання, інвентарна 

кімната, кабінет фізичного виховання. Обладнання та 



оснащення спортивного і тренажерного залів відповідають вимогам 

санітарних норм. Обладнана волейбольна площадка.  

У коледжі наявний буфет, санітарно – гігієнічний стан якого 

задовільний.  
 

Будівлі КЗ «Чернігівський базовий 

медичний коледж» (навчальні корпуси            

№ 1,2,3,4, гуртожиток, спортивна база) 

відповідають вимогам санітарних норм щодо 

утримання та умов організації навчання, 

фізичного виховання та проживання («Умови 

виховання і навчання», Закону України «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення»). 

Навчальний процес проводиться в 42 

навчальних кабінетах, 7 лабораторіях та 18 

кабінетах на базах практик. Всі кабінети паспортизовані, оформлені журнали 

інструктажу з охорони праці, техніки безпеки, 

протипожежної безпеки.  

У 2018 році створено новий Музей 

коледжу.  

У коледжі функціонує бібліотека. Площа 

бібліотеки складає 357,9 м
2
. Книжковий фонд 

бібліотеки налічує 52945 примірників, з них навчальної літератури – 20 824 

примірників. Кількість читачів – 957 осіб.  

Приміщення бібліотеки складається з 

абонемента, читального залу на  90 посадочних 

місць і 2 кімнат книгосховища.  

На сьогодні в коледжі використовується 

106 комп’ютерів та ноутбуків (67 комп’ютерів, 

39 ноутбуків), є підключення до мережі 



Інтернет; 30 принтерів, 9 сканерів,  7 ксероксів, мультимедійне обладнання, 

відеокамери і ін. 

Все це дає можливість широко використовувати технічні засоби 

навчання у навчальному процесі кожним 

викладачем та лаборантом. 

Персональними комп’ютерами оснащені і 

кабінети практичного навчання, що дає 

можливість демонструвати фільми і презентації 

під час проведення практичних занять. 

Крім кабінетів і лабораторій, у 

розпорядженні студентів є  2 комп’ютерні класи на 20 робочих місць. 

Щорічно навчальне обладнання та оснащення поповнюється.  

Проведено капітальний ремонт будівлі навчального корпусів №2 та            

№ 3, ремонт харчоблоків гуртожитку (заміна електроплит). Для бібліотеки 

закуплено навчальної літератури на суму 38 тисяч 294 грн; медичне 

обладнання – на 54 тисяч 600 гривень; комп’ютерна техніка  – на 37 тисяч 

693 грн та ін. 

Закуплено: ноутбуки, відеокамери та мультимедійне обладнання для 

дистанційного навчання, кисневий концентратор, фантоми, 

медінструментарій та обладнання, спортивний інвентар, наочні матеріали та 

інше. 

  



Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

 

У 2020-2021 навчальному році робота колективу КЗ «Чернігівський 

базовий фаховий медичний коледж» була спрямована на виконання Закону 

України «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», Закону «Про 

мови...», Указу Президента України «Про основні напрямки реформування 

вищої освіти в Україні»,  

22 травня 2020 року рішенням сесії Чернігівської обласної ради                  

(№66-23/VІІ) навчальний заклад перейменовано в КЗ «Чернігівський базовий 

фаховий медичний коледж» Чернігівської обласної ради. 

Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства має нову 

редакцію Статуту, отримав Витяг з реєстру. 

У 2020 році проведено перший набір фахових молодших бакалаврів. 

Підготовка спеціалістів здійснюється за 

спеціальностями: 

223 Медсестринство 

221 Стоматологія 

ОПП в межах спеціальності 223 Медсестринство: 

 «Лікувальна справа» 

 «Сестринська справа» 

 «Акушерська справа» 

 

ОПП в межах спеціальності                     

221 Стоматологія: «Стоматологія 

ортопедична». 

 

 

 

 

 

 



Контингент студентів, прийом, випуск. 
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Співпраця з базами практик 

 

Метою практичного навчання у КЗ «Чернігівський базовий фаховий 

медичний коледж» є забезпечення належного рівня фахової підготовки 

студентів через активізацію їх діяльності шляхом впровадження інноваційних 

форм проведення занять, залучення студентів до роботи в гуртках і клубах, 

проведення навчально-дослідницької роботи, тісної співпраці з лікувально-

профілактичними закладами.  Співпраця з ЛПЗ є важливою складовою 

освітнього процесу. ЇЇ метою є закріплення та поглиблення знань, отриманих в 

процесі теоретичної підготовки та формування у студентів необхідних умінь й 

навичок з обраної спеціальності. 

У 2021-2022 навчальному році в КЗ «Чернігівський  базовий фаховий 

медичний коледж» практична підготовка здійснюється згідно з діючими 

планами і програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України,  

Головним управлінням освіти і науки Міністерства охорони здоров’я України, 

наказом № 690 від 07.12.2005 року «Про затвердження Положення про 

організацію та проведення практики студентів вищих медичних і 

фармацевтичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації», методичними 



рекомендаціями та інструктивними листами МОЗ України, які регламентують 

організацію і проведення практичного навчання. 

Для організації належної практичної підготовки медичних  спеціалістів 

згідно з наказом № 292 від 16.09.2020 року Управління охорони здоров'я 

Чернігівської обласної державної адміністрації за навчальними закладами 

області закріплені кращі комунальні лікувально-профілактичні та санітарно-

епідеміологічні заклади області. Всі вони мають належну матеріально-технічну 

базу і укомплектовані висококваліфікованими спеціалістами. На базах КЛПЗ 

розміщено 18 кабінетів доклінічної практики для занять студентів. 

З головними лікарями цих закладів укладені угоди про співпрацю між 

навчальним закладом та базою практики про спільну підготовку медичних 

кадрів.                  

 

КАДРИ. ПЛАН ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ЙОГО 

ВИКОНАННЯ 

Рівень якості знань здобувачів освіти залежать від рівня кваліфікації 

викладачів, рівня професіоналізму, фахових та комунікативних 

компетентностей викладача, його бажання професійно розвиватись та 

підвищувати рівень своєї кваліфікації. Переважній більшості викладачів області 

притаманні ці якості. 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників є складовою частиною 

освітнього процесу і здійснюється на підставі перспективного плану 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників на базах Національного 

медичного університету імені О.О. Богомольця, Чернігівського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д. Ушинського, 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» НАПНУ, з яким укладений Договір про співпрацю між 

закладами освіти». 

Аналізуючи педагогічний склад викладачів навчального закладу, слід 

відмітити, що в ньому працює 90 викладачів, з яких 70 штатних, що становить 

77,78 %, сумісників – 20, що становить 22,22 %.  
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З числа штатних викладачів 36 - лікарі, що становить 51 %, 34 

педагоги, що становить 49 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вищу кваліфікацію має 41 викладач (58,6 %), з числа яких 16 осіб 

(22,9% від числа штатних) мають педагогічне звання «викладач-методист»;                              

І – 12 (17,1 %);  ІІ – 8 (11,4 %); спеціалістів – 9 (12,9 %).  
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У 2020 навчального року проводилася робота щодо підвищення 

кваліфікації викладачів. За цей період всі педагогічні працівники підвищили 

кваліфікацію на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти, на базі навчально-наукового центру безперервної 

професійної освіти при Національному медичному університеті                                     

ім. О.О. Богомольця, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної 

академії педагогічних наук України. План підвищення кваліфікації виконаний 

на 100%. 

Відповідно до вимог Постанови КМУ №800 від 21.08.2019 р. зі 

змінами, що затвердила «ПОРЯДОК підвищення кваліфікації педагогічних і 

науково-педагогічних працівників», в 2021 році в період з січня по червень 

курси підвищення кваліфікації пройшло 60 викладачів, кожен з яких 

пройшов ліцензовані курси підвищення кваліфікації в обсязі 30 годин                         

(1 кредит ЄКТС) на базі ЧОІППО ім. К.Д. Ушинського, ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України та 

Навчально-наукового центру неперервної професійної освіти НМУ                    

ім. О.О. Богомольця. 

Атестація педагогічних працівників у 2020-2021 навчальному році 

проходила за планом заходів з проведення атестації, який передбачає 



перевірку термінів проходження курсів підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників, оформлення методичних папок з накопиченими 

матеріалами за атестаційний період викладачів, складання графіка 

проведення відкритих занять викладачів, які атестуються, вивчення їх рівня 

кваліфікації, професійної діяльності та загальної культури. 

Атестація педагогічних працівників коледжу була проведена 25 березня 

2021 року  відповідно до Плану роботи атестаційної комісії КЗ 

«Чернігівський базовий фаховий медичний коледж». 

За підсумками атестації в 2020-2021 навчальному році кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст вищої категорії» та звання «викладач-методист» 

підтверджено викладачам Трофимішиній Т.М., Шевченко І.М. та                    

Шевелі Л.П., кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» 

підтверджено викладачам Василенко А.Д., Загорулько М.А., Шилкіній О.В., 

Хаценко О.О., Полторацькому В.А., Герман Л.П., Рибальченко В.О., а 

присвоєно викладачам Онос В.М., Кострик С.М., Грицун Н.В., Янголенко І.Б. 

Кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» присвоєно 

викладачу Коваленко О.В., ІІ категорію – Бардаковій С.І. 

Присвоєно педагогічне звання «викладач-методист» Михайленко І.І.,                   

Василенко А.Д., Загорулько М.А., Рибальченко В.О. 

Всі заплановані викладачі пройшли атестацію та були атестовані на 

вказані категорії. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План заходів, 

спрямованих на 

підвищення якості 

результатів ліцензійного 

іспиту: 

1. Постійне оновлення 

банку тестів. 

2. Контроль за проведенням  

підготовки до ліцензійного 

іспиту. 

3. Участь у засіданнях викладачів клінічних дисциплін з питань 

підготовки до ліцензійного іспиту. 

4 Проведення засідань циклових комісій спільно з провідними 

спеціалістами УОЗ для постійного ознайомлення з новою інформацією та 

новими законодавчими актами. 

5. Запрошення на засідання ЦК провідних спеціалістів лікувально-

профілактичних закладів з метою вдосконалення вимог до виконання 

практичних навичок студентів спеціальності “Сестринська справа”. 

6. Продовжується підписка наукової літератури та ознайомлення 

колективу з новими наказами та надходженнями. 

7. Постійно в ІІ семестрі кожного навчального року проводяться 

консультації та пробне тестування студентів. 

8. Проводиться детальний щорічний аналіз результатів ліцензійного 

інтегрованого іспиту “Крок М”. 
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9. Середній відсоток складання ліцензійного іспиту 
“Крок М.Сестринська справа”



 
 

Кількість навчального обладнання  
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Результати складання комплексного кваліфікаційного іспиту  

За ОПП 2020-2021 н.р. 

Лікувальна справа 

Сестринська справа 

Акушерська справа 

Стоматологія ортопедична 

2495,21 

тис.грн.

2584,96 

тис.грн.
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Придбане  обладнання 

 

Придбане обладнання 2020 

Мультимедійна система ЕРSON Х-3, 

комп’ютери, телевізори, принтери, 

муляжі, фантоми і т.д. 

Кількість Вартість 

51 186670 грн. 

 

Придбане обладнання 2021 

Комп’ютери, відеокамери, принтери, 

фантоми, муляжі і т.д. 

Кількість Вартість 

58 112835 грн. 

 

Заходи керівника щодо встановлення сучасного обладнання для 

забезпечення енергозбереження 

 

З метою забезпечення енергозбереження в коледжі встановлено  8 приладів 

обліку  (100%) постачання води, тепла та газу. А саме: 

- лічильників води – 4 шт., 

- газу – 3 шт., 

- теплопостачання – 1 шт. 

З метою економії енергоресурсів у котельні навчального корпусу № 4 було 

замінено газовий опалювальний котел старої конструкції КЧМ- 2 М на новий, 

марки КТН 50 СР з високим коефіцієнтом корисної дії до 92%. 

Для отримання більшої кількості тепла від радіаторів опалення у 2020, 2021 

роках було виконано промивку систем опалення гуртожитку та навчальних 

корпусів № 2 та № 3.  

Інтенсивно використовуються енергозберігаючі лампи.  

При проведенні капремонту навчального корпусу № 3 були встановлені 

растрові світильники денного світла, замінені вікна та вхідні двері, що 

значно поліпшує тепловий баланс у навчальних приміщеннях. 

Перевірка стану об’єктів щодо витрат тепла на лініях водо- та 

теплопостачання. 

Підтримання режиму теплопостачання з урахуванням температури 

середовища. 

Контроль за використанням електроприладів. 

Щотижневий звіт заступника директора з АГР з питань енергозбереження 

та економії енергоресурсів. 

Проведення роз’яснювальної роботи серед студентів та працівників, 

проведення тижня енергозбереження. 

 

 



Розвиток соціальної сфери 

У Комунальному закладі «Чернігівський базовий фаховий медичний 

коледж» велика увага приділяється розвитку соціальної сфери, тобто 

забезпеченню необхідних умов для навчання, праці, відпочинку 

співробітників та студентів. 

 Адміністрація та профспілковий комітет щорічно обговорюють 

питання соціального захисту співробітників і вносять відповідні положення 

до Колективний договір, який приймається на загальних зборах колективу. Ці 

питання включають: 

- погодження педагогічного навантаження викладачів; 

- погодження правил внутрішнього розпорядку; 

- погодження графіка щорічних відпусток; 

- всі види матеріального заохочення, в тому числі преміювання 

співробітників; 

- проведення доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутніх 

працівників, за суміщення професій, за розширення зони 

обслуговування; 

- надання співробітникам коледжу до 7 календарних днів щорічної 

додаткової відпустки; 

- розробку заходів з охорони праці, якими передбачено створення 

належних умов праці та навчання. Навчальні кабінети та аудиторії, 

лабораторії, а також кабінети, які знаходяться на базах лікувально-

профілактичних установ, відповідають санітарно-гігієнічним 

умовам, забезпечують нормальні умови праці та навчання. 

Щорічно згідно з наказом директора співробітники коледжу проходять 

медичний огляд, результати якого заносяться до санітарних книжок. 

Співробітники, які потребують оздоровлення, мають змогу отримати 

санаторно-курортні путівки. Цього року педагогічним працівникам 

видавалась матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового 

окладу. А за клопотанням профспілкового комітету така допомога надавалась 

і допоміжному персоналу коледжу. 



 Заходи по соціальному захисту студентів проводилися за такими 

напрямками: 

- робота зі студентами-сиротами та позбавлених батьківського 

піклування, студентами з числа осіб, яким гарантується підтримка 

відповідно до ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо державної підтримки учасників бойових дій та їх дітей, один із 

батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних 

операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових 

акцій громадського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо 

переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої 

освіти», з дітьми – інвалідами, тощо . Цій категорії студентів 

проводились обов’язкові виплати соціальних стипендій та допомог, 

передбачених законодавством, надавалась необхідна матеріальна, 

соціальна та психологічна допомога зі сторони адміністрації 

коледжу, практичного психолога, органів студентського 

самоврядування. 

- Проводяться щорічні медичні огляди студентів, ведеться облік 

студентів, які потребують диспансерного нагляду та оздоровлення; 

- Ведеться облік студентів, що мають дітей (для отримання 

новорічних подарунків); 

- організовуються відвідування музеїв, театрів, виставок м. Чернігова, 

поїздки по пам’ятних місцях м. Києва, м. Умані, проводяться 

зустрічі з цікавими людьми,  вечори творчості та відпочинку, 

конкурси. 

У коледжі проводиться пропаганда здорового способу життя. Наказом 

директора заборонено паління на території навчального закладу. Силами 

студентів проводяться бесіди з профілактики інфекційних захворювань, 

таких як СНІД, гепатит В, туберкульоз, грип та ін. не тільки серед студентів 

коледжу, а також у загальноосвітніх школах м. Чернігова. Особлива увага 

приділяється боротьбі із таким небезпечним захворюванням як COVID-19. 

Організовуються виставки санбюлетнів у коледжі  та в навчальних і 



лікувально-профілактичних закладах міста, випускаються інформаційні 

бюлетені по роз’ясненню небезпеки тютюнопаління, наркоманії та 

інфекційних захворювань.  

На вимогу постанови КМУ від 09.12.2020р. №1236 «Про встановлення 

карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з 

метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» зі змінами, у 

закладі вакциновано 100 % співробітників, що свідчить про сумлінне 

ставлення до боротьби з поширенням хвороби та з прагненням очно 

працювати в умовах пандемії. 

Соціально-побутові умови коледжу дозволяють студентам якісно 

вчитись, змістовно і цікаво проводити дозвілля. Гуртожиток на 200 місць 

забезпечує бажаючих іногородніх студентів. В коледжі є буфет, медпункт. 

Спортивний та тренажерний зали обладнані достатньою кількістю 

спортивного інвентаря. Наявність власних спортивних майданчиків дозволяє 

проводити заняття з фізичного виховання в повному обсязі. 

 Санітарно-гігієнічний режим у навчальних корпусах та гуртожитку 

відповідає нормі.  

 Робота студентської ради гуртожитку, старостату при вирішенні 

житлово-побутових проблем сприяє демократизації студентського життя. 

 Адміністрація коледжу та профспілковий комітет студентів працюють 

над питаннями соціального захисту студентів. Постійна увага приділяється 

студентам з числа дітей-сиріт та з малозабезпечених сімей, а також 

студентам, які знаходяться під опікою. 

 Відповідно до чинного законодавства цим категоріям студентів 

виплачується стипендія. Крім того, таким студентам надається матеріальна 

допомога, безкоштовне харчування тощо. 

 Адміністрація коледжу, профспілки приділяють постійну увагу 

організації дозвілля та оздоровлення студентів, викладачів і співробітників. 



 Після акредитації спеціальностей ніяких зауважень контролюючих 

державних органів, а також претензій юридичних і фізичних осіб щодо 

освітньої діяльності навчального закладу не було. 

СТАН СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 

№ Показник 

 

2020 2021 

  

1 2   

1. Кількість студентів з інших міст 363 369 

2. Частка студентів з інших міст, які проживають 

у гуртожитках (%) в т.ч. сімейних 

54,4 54,7 

3. Житлова площа, яка припадає на одного 

студента у гуртожитку 

6,4 6,4 

4. Кількість студентів, які згідно законодавства 

мають 

право на соціальну підтримку і захист: - з них 

одержують передбачені законодавством пільги 

77 91 

5. Кошти, витрачені на студентів, які мають 

право на соціальний захист 

229,5 285 

6. Кошти, витрачені на соціальну сферу 3093,2 3545,5 

7. Стипендіальне забезпечення сиріт 362,8 514,2 

Категорії соціально незахищених студентів  

Роки Сироти на 

повному 

державному 

утриманню 

Сироти під 

опікою 

Інваліди УБД (учасники 

бойових дій) 

Всього: 

 2020 р. 6 7 18            39 77 

2021 р. 3 9 22 45 91 

 

          Їм призначається 

стипендія, забезпечуються 

гуртожитком, надаються 

новорічні подарунки.  

 Відповідно до 

чинного законодавства цим 

категоріям студентів 

виплачується стипендія, 

вони забезпечуються 

гуртожитком. Крім того, 
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сиріт, тис.грн.



таким студентам надається матеріальна допомога, безкоштовне харчування 

тощо. Адміністрація коледжу, профспілки приділяють постійну увагу 

організації дозвілля та оздоровлення студентів, викладачів і співробітників. 

Фінансово-економічна діяльність 

 ЧБФМК підпорядкований Управлінню охорони здоров’я 

облдержадміністрації і  здійснює облік виконання кошторису витрат на 

підставі відповідних інструкцій. Фінансування коледжу здійснюється за 

рахунок коштів обласного бюджету, а також позабюджетних джерел 

фінансування, тобто коштів, отриманих за навчання студентів на умовах 

контракту з фізичними та юридичними особами в межах ліцензованого 

обсягу прийому понад державне замовлення. 

Загальний обсяг бюджетного фінансування коледжу становить: 

У 2020 році  - 18488,9 тис.грн. 

У 2021 році  - 22533,4 тис.грн. 

 Фінансово-господарську діяльність коледж здійснює відповідно до 

чинного законодавства. Майно коледжу є комунальною власністю і його 

складають основні фонди та оборотні активи, вартість яких відображається 

на єдиному балансі навчального закладу. 

 Чернігівський базовий фаховий медичний коледж має земельну ділянку 

з правом постійного користування згідно з актом № ІІ-ЧН № 002745 від 

21.01.95 р. Володіння і користування землею коледж здійснює на пільгових 

умовах, передбачених чинним законодавством України. Відповідно до 

чинного законодавства України коледж несе відповідальність за додержання 

вимог і норм щодо охорони та цільового використання землі. 

 Майно, закріплене за коледжем, належить йому на правах повного 

господарського відання. Коледж володіє, користується та розпоряджається 

зазначеним майном у відповідності з чинним законодавством і Статутом. 

 Фонд заробітної плати формується на підставі штатного розпису для 

адміністративно-господарського апарату і тарифікації для викладачів 

коледжу. Штатний розпис закладу затверджується Управлінням охорони 

здоров’я.   



 Фінансування проводиться за цільовим призначенням: на виплату 

заробітної плати, стипендії, харчування дітей-сиріт, оплату окремих 

господарських витрат. 

 Закупівля обладнання, навчальної і наукової літератури, поточний 

ремонт навчальних і навчально-допоміжних приміщень проводиться за 

рахунок бюджетних і позабюджетних надходжень. 

Показники 2020 р. 2021 р. 

Балансова вартість встановленого 

обладнання (тис.грн.) 

2495,21  2584,96 

Загальний обсяг державного фінансування (тис.грн.) 18488,9  22533,4  

Балансова вартість встановленого обладнання у 

розрахунку на одного студента денної форми 

навчання (тис.грн.) 

3729,74 3863,82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

№ 

п/п 

Показник 

 2020 2021  

1 2 3 4 

1. Загальний обсяг держбюджетного фінансування 

(тис.грн.) 

18488,9 22533,4 

2. 

 

 

Загальний обсяг надходження позабюджетних 

коштів (тис.грн.) 

в т.ч, кошти, отримані за: 

• навчання 

• благодійна допомога 

 

4644,6 

 

3844,4 

125,8 

 

4467,9 

 

3705,2 

134,2 

Фінансування на 1 студента

32,4 тис. грн.

19,30 тис. грн.

27,4 тис.грн.

23,4 тис. грн.
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2020 2021

Кошти,

виділені  на 1

студента, що

навчався за

державним

замовленням

Кошти,

виділені  на 1

студента, що

навчався за

рахунок

коштів

фізичних та

юридичних

осіб



• оренду приміщень і майна 

• інші надходження 

макулатура, металолом 

4,1 

669,3 

1 

0,5 

627,4 

0,5 

 У 2021 році було проведено ремонт і облаштування кабінетів 

фізіотерапії та ЛФК, кабінету геріатрії та геронтології, промивка системи 

опалення, ремонт навчальних кабінетів, ремонт коридору 4-го поверху 

гуртожитку, встановлена протипожежна сигналізація (корпусів 2 та 3) та 

система громовідведення на суму 76,2 тис.грн. 

 У 2020 році було проведено ремонт і облаштування маніпуляційного 

кабінету, кабінету акушерства та гінекології, умивальника 3-го поверху 

гуртожитку, проведено промивку систем опалення корпусів № 2 і № 3, 

каналізаційних систем гуртожитку. Власними силами пофарбовані двері, 

вікна, коридори, поли по навчальних корпусах і в гуртожитку, встановлено 

новий залізобетонний паркан біля гуртожитку, відремонтована кімната 

самопідготовки. Сума використаних коштів склала 80,2 тис.грн. 

Колектив продовжує роботу над матеріальним і методичним 

забезпеченням кожного робочого місця студента.   

 

 

 

 

 

 



Вжиті заходи щодо запобігання правопорушень, посадових зловживань, 

хабарництва у закладі: 

 У Чернігівському базовому фаховому медичному коледжі був розроблений план 

заходів щодо запобігання корупційним та злочинним проявам. 

 На засіданні педагогічної ради члени колективу були ознайомлені з планом 

заходів на забезпечення законних прав громадян на освіту, запобігання та 

викриття фактів хабарництва в навчальних закладах освіти. 

 Члени педколективу, приймальної комісії попереджені про недопустимість 

корупційних і злочинних дій під час вступних іспитів до навчального закладу, 

 Постійно працює гаряча телефонна лінія з метою прозорості роботи приймальної 

комісії. 

 Анонімне анкетування студентів, розміщення скриньки довіри в приміщенні 

гуртожитку. 

 З метою недопущення порушень Закону України “Про звернення громадян” 

директором коледжу постійно проводиться  розгляд звернень громадян.   

 Постійно здійснюється контроль за використанням бюджетних коштів, 

своєчасним здійсненням платежів, використанням коштів спецрахунку. Кошти, 

що надходять до навчального закладу за рахунок спонсорських та благодійних 

внесків, використовуються у відповідності до визначеного законодавством 

порядку. 

 Директором коледжу постійно здійснюється контроль за роботою стипендіальної 

комісії коледжу, за виплатою соціальних стипендій студентам із числа найбільш 

незахищених категорій осіб. 

 Проводяться зустрічі з працівниками правоохоронних органів міста, з 

уповноваженим відділу у справах неповнолітніх. 

При  проведенні перевірки коледжу з питання запобігання та викриття 

фактів хабарництва в навчальних закладах порушень не виявлено. 

 

Директор КЗ «Чернігівський 

базовий фаховий медичний коледж»           М.М.Самойленко 

 


